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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

Expedient 187/2003

Decret.  En ús de les atribucions que em
confereixen els articles 21 de la Llei reguladora de les
bases del règim local i 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:

Aprovar, de conformitat amb l’article 49.3 del Text
refós de la Llei de contractes de les Administracions
públiques, els models tipus de plecs de clàusules
administratives particulars per als contractes d’obres,
de consultoria i assistència i de serveis, de redacció
de projectes i de subministrament, amb forma
d’adjudicació per subhasta, d’acord amb l’informe de
la Direcció de Serveis Centrals de Contractació, que

es té per reproduït; publicar-los a la Gaseta Munici-
pal; incorporar-los a l’aplicació informàtica SIGEF-
Contractes o a altra aplicació que en el futur pugui
substituir-la.

Modificar els plecs de clàusules administratives
particulars de l’Ajuntament de Barcelona substituint
les referències al Diari Oficial de les Comunitats
Europees (DOCE), pel de Diari Oficial de la Unió Eu-
ropea (DOUE) donada la seva nova denominació a
partir de febrer de 2003 segons els acords del Tractat
de Niça.

Barcelona, 7 de juliol de 2003. L’alcalde, Joan Clos
i Matheu.

(Ref. 2943)
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES ..

TRAMITACIÓ

Opció 1.  ORDINÀRIA

Opció 2.  URGENT

PROCEDIMENT: OBERT
FORMA D’ADJUDICACIÓ: SUBHASTA

Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
1. El contracte té per objecte l’execució de les

obres ...

Opció 1.
El projecte d’obres incorporat a l’expedient i tots els

documents que l’integren tenen naturalesa contractu-
al i defineixen amb precisió l’objecte del contracte;
també s’hi ha incorporat l’acta de replanteig.

Opció 2. Per a les obres de reparacions menors, de conser-
vació i de manteniment o de meres instal·lacions comple-
mentàries en els edificis municipals

La documentació tecnicoadministrativa té natura-
lesa contractual i defineix amb precisió l’objecte del
contracte.

2. Aquest contracte té naturalesa administrativa i
se sotmet a la legislació de contractes de les
Administracions públiques i al Plec de clàusules
administratives generals de l’Ajuntament de Bar-
celona.

Paràgraf opcional: altres normes
A part de la normativa esmentada al Plec de

clàusules administratives generals, són també
d’aplicació a aquest contracte

– … ... ... ...
– … ... ... ...

Clàusula 2. Pressupost base de licitació
1. El pressupost del contracte és de ... euros.

Aquesta quantitat serveix de tipus per a la subhasta.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de

la totalitat de l’obra, i els preus consignats porten
implícit tots els conceptes previstos al Plec de
clàusules administratives generals, i anirà amb càrrec
a la/es partida/es següent/s:

Paràgraf opcional. Reajustament d’anualitats en el cas de
despeses plurianuals

En els supòsits previstos legalment, aquestes
anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb
el tràmit d’audiència i l’informe de la Intervenció.

Paràgraf opcional. Quan el preu del contracte es determini
en funció de preus unitaris

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat
import en atenció a què les certificacions, un cop
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una
quantitat inferior a la inicialment prevista.

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l’adjudicació s’efectuï en
exercici anterior al de la seva execució

Atès que el contracte es formalitza en exercici an-
terior al de l’inici de l’execució, se sotmet l’adjudicació
a la condició suspensiva d’existència de crèdit ade-
quat i suficient per a finançar les obligacions deriva-
des d’aquest contracte a l’exercici corresponent.

Codi de Descripció
contracte contracte

Codi Codi CPV (en cas de
CPA publicitat comunitària)

Import Tipificació
pressup. contracte

Any C.Econ C.Func C.Orgànic Import

Import total
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2. La partida d’imprevistos, i les altres xifrades a
preu fet en el pressupost, no suposen dret a la seva
percepció per part del contractista, només en la
quantia o unitat d’obra dels treballs realment rea-
litzats.

Clàusula 3. Termini d’execució
La durada de les obres serà de ... ... ... ...

Opció 1. Per al cas d’existència de programa de treball
El ritme dels treballs, quant als terminis parcials,

s’adequarà al programa de treball aprovat per
l’Administració.

Opció 2. Per al cas que no hi hagi programa de treball i es
consideri necessària la fixació de terminis parcials

S’estableixen els següents terminis parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Opció 3. Per al cas que no hi hagi programa de treball i no
es consideri necessària la fixació de terminis parcials: (sen-
se text)

Clàusula 4. Expedient de contractació, procediment i
forma d’adjudicació

1. L’expedient de contractació serà objecte de la
tramitació

Opció 1: ordinària.

Opció 2: urgent.

2. El present contracte s’adjudicarà pel procedi-
ment obert.

3. La forma d’adjudicació serà la de subhasta,
d’acord amb la justificació incorporada a l’expedient i
a l’empara de l’article 75 del Text refós de la LCAP,
en relació amb el 74.2.

Clàusula 5. Publicitat de la licitació

Opció 1.
1. La present licitació es publicarà mitjançant anun-

ci al (variable opcional: BOE o BOP o DOGC) amb
una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 26

Alternativa 2. Tramitació urgent: 13

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
recepció de les proposicions.

Opció 2. Quan la quantia del contracte, IVA exclòs, és igual
o superior a 6.242.028 euros, equivalents a 5.000.000 drets
especials de gir)

1. La licitació es publicarà mitjançant un anunci en
el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE),
amb una antelació mínima de 52 dies naturals a
comptar de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, del
dia assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions; posteriorment, es publicarà al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE), amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 26

Alternativa 2. Tramitació urgent: 13

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, on es farà constar la
data de la remissió de l’anunci al DOCE.

2. L’import màxim de les despeses de publicitat de
la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els diaris o
butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà
de ... euros.

Clàusula 6. Condicions de capacitat i solvència dels
licitadors

1. Estan capacitades per a contractar amb aquest
Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incorre-
gudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibi-
cions de contractar determinats a la legislació vigent.
L’activitat de les esmentades empreses ha de tenir
relació directa amb l’objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles funda-
cionals, i ha de disposar d’una organització amb ele-
ments suficients per a la deguda execució del con-
tracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d’empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’a-
creditar la classificació o la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentàries vigents.

Opció 1. Quan el pressupost del contracte és inferior a
120.202,42 euros:

3. En el present contracte no s’exigeix classificació,
sense perjudici de l’acreditació de la precisa
solvència econòmica, financera i tècnica, per a la
qual cosa s’estableixen els següents criteris, basats
en els mitjans establerts en aquest plec a la clàusula
següent, per procedir a la selecció de les empreses
que podran accedir a l’adjudicació del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Opció 2. Quan el pressupost és igual o superior a 120.202,42
euros:

3. En el present contracte, l’empresari espanyol o
estranger d’Estat que no sigui membre de la Co-
munitat Europea haurà de disposar de la classificació
següent :

Paràgraf opcional. Per al cas que s’estableixi l’obligació de
subcontractació en percentatge no superior al 50 per 100 en
aquelles parts d’obra que hagin de ser realitzades per cases
especialitzades

No obstant l’anterior, i excepte en el supòsit que
estigui classificat en l’especialitat de què es tracti, el
licitador haurà de presentar el/s següent/s document/s
de classificació d’altra/es empresa/es per aquella part
de les obres que hagin de ser realitzada/es per cases

Grup Subgrup Categoria
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especialitzades, en el qual cas restarà obligat, si
resulta adjudicatari, a subcontractar-la en les condicions
esmentades en aquest plec i en les disposicions apli-
cables.

Els empresaris no espanyols d’Estats membres de
la Comunitat Europea hauran d’acreditar la precisa
solvència econòmica, financera i tècnica, per a la
qual cosa s’estableixen els següents criteris, basats
en els mitjans establerts en aquest plec a la clàusula
següent, per procedir a la selecció de les empreses
que podran accedir a l’adjudicació del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

4. No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les em-
preses que haguessin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques relatives a aquest contrac-
te, si aquesta participació pogués provocar restric-
cions a la lliure concurrència o suposar un tractament
de privilegi en relació a la resta de les empreses lici-
tadores.

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els
licitadors

La documentació es presentarà en dos sobres tan-
cats, signats pel licitador, i a l’interior de cada sobre
s’incorporarà una relació, en full independent, en la
que es faci constar els documents inclosos numèrica-
ment ordenats.

1. Sobre núm. 1.
A l’exterior, hi ha de figurar la menció “Docu-

mentació administrativa per al procediment relatiu al
contracte núm. ... que té per objecte ... , expedient
núm. ... , tramitat per ... (dependència) ... presentada
per ... amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de
comunicacions ..., telèfon ..., fax ... e-mail ... ”.

El sobre ha de contenir els documents que tot
seguit es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b.1, c) e) i f). A aquests darrers
efectes, s’incorporarà a l’expedient diligència acredi-
tativa dels documents vigents aportats pels empre-
saris i que figurin en l’esmentat Registre.

L’aportació del document acreditatiu de la inscrip-
ció en el Registre de Licitadors de qualsevol Adminis-
tració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert
conveni de col·laboració, amb els mateixos requisits i
continguts, eximirà de la presentació dels documents
que hi figurin inscrits i que siguin exigits a la present
clàusula.

Igualment, es consultarà a l’aplicació informàtica
municipal del Sistema Integrat de Recaptació (SIR)
que els empresaris es troben al corrent del compli-
ment de les seves obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la con-
sulta i s’incorporarà a la documentació administrativa
del licitador.

a) Documents que acrediten la personalitat i capa-
citat d’obrar de l’empresari:
a.1 Per a les persones físiques (empresaris indivi-

duals i professionals), document nacional d’identi-
tat (DNI), o document que el substitueixi, i el nú-
mero d’identificació fiscal (NIF).

a.2 Per a les persones jurídiques, escriptura de cons-
titució i modificació, en el seu cas, degudament
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan
aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació
mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o docu-
ment de constitució, de modificació, estatuts o
acta fundacional, en què constin les normes regu-
ladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el
seu cas, en el Registre oficial corresponent.

a.3 Per a les empreses no espanyoles d’Estats mem-
bres de la Comunitat Europea, o signataris de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, la ins-
cripció en els registres o presentació de les certifi-
cacions que s’indiquen a l’annex I del Reglament
General de la LCAP, en funció dels diferents con-
tractes.

a.4 Per a les empreses estrangeres no compreses a
l’apartat anterior, informe expedit per la missió di-
plomàtica permanent o oficina consular d’Espa-
nya del lloc del domicili de l’empresa i acreditació
de la inscripció en el Registre Mercantil i de tenir
oberta sucursal a Espanya.
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la res-
pectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya
o de la Secretaria General del Comerç Exterior
del Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat
signatari de l’acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el
contracte sigui de quantia igual o superior al llin-
dars per a la publicitat comunitària, o en cas con-
trari, l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmenta-
da missió diplomàtica.

b) Documents que acrediten l’apoderament, si
l’empresari actua mitjançant representant o es tracta
d’una persona jurídica:
b.1 Document públic d’apoderament, degudament

inscrit en el Registre públic corresponent i validat
per la Secretaria General de la Corporació o per-
sona en qui delegui.

b.2 DNI i NIF del representant i del signant de la pro-
posició econòmica.

Opció 1. Per al cas que sigui exigible classificació:
c) Documents que acrediten la classificació de l’em-

presa licitadora espanyola o estrangera no comuni-
tària, ajustada a l’objecte del contracte, en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es assenyalats en aquest plec.

Paràgraf opcional. Per al cas que s’estableixi l’obligació de
subcontractació en aquelles parts d’obra que hagin de ser
realitzades per cases especialitzades

No obstant l’anterior, i excepte en el supòsit que
estigui classificat en l’especialitat de què es tracti, el
licitador haurà de presentar el/s document/s de
classificació d’altra/es empresa/es exigit/s en aquest
plec per aquella/es part/s de les obres que hagi/n de
ser realitzada/es per cases especialitzades.

Paràgraf opcional. Per al cas de considerar necessari exigir-
ne més solvència tècnica:

A més de la classificació, hauran d’acreditar la

Grup Subgrup Categoria
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seva solvència mitjançant l’adscripció a l’execució del
contracte dels següents mitjans personals i/o ma-
terials:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Tanmateix, les empreses estrangeres d’Estats
membres de la Comunitat Europea acreditaran la
seva solvència a través dels següents documents,
per tal d’acomplir els criteris de selecció de les
empreses que podran accedir a l’adjudicació del
contracte:

– Per acreditar la solvència econòmica i financera,
sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació conside-
rada suficient per l’Ajuntament:

Paràgraf opcional
– Declaració relativa a la xifra de negocis global

i dels treballs realitzats per l’empresa en el
curs dels últims tres exercicis.

Paràgraf opcional
– Informe d’institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l’existència d’una assegu-
rança d’indemnització per riscos professionals.

Paràgraf opcional
– Tractant-se de persones jurídiques, presenta-

ció dels comptes anuals dels dos últims exer-
cicis dipositats o presentats al Registre Mer-
cantil o extracte dels comptes en el supòsit
que la seva publicació sigui obligatòria en els
Estats on aquelles es trobin establertes.

– Per acreditar la solvència tècnica:

Paràgraf opcional
– Títols acadèmics i experiència de l’empresari i

dels quadres de l’empresa i, en particular, del
o dels responsables de les obres.

Paràgraf opcional
– Relació de les obres executades en el curs

dels últims cinc anys, acompanyada de certifi-
cats de bona execució per a les més impor-
tants.

Paràgraf opcional
– Declaració indicant la maquinària, material i

equip tècnic de què disposarà l’empresari per
a l’execució de les obres.

Paràgraf opcional
– Declaració sobre els efectius personals en mit-

jana anual de l’empresa, indicant, si escau,
grau d’estabilitat en l’ocupació d’aquests efec-
tius i la importància dels seus equips directius
durant els tres últims anys.

Paràgraf opcional
– Declaració indicant els tècnics o les unitats

tècniques, estiguin o no integrades a l’em-
presa, de què disposi per a l’execució de les
obres.

Opció 2. Per al cas que no sigui exigible classificació
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència

econòmica, financera i tècnica, per tal d’acomplir els
criteris de selecció de les empreses que podran ac-
cedir a l’adjudicació del contracte:
c.1 Per a acreditar la solvència econòmica i financera,

sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació conside-
rada suficient per l’Ajuntament:

Paràgraf opcional
– Declaració relativa a la xifra de negocis global

i dels treballs realitzats per l’empresa en el
curs dels últims tres exercicis.

Paràgraf opcional
– Informe d’institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l’existència d’una assegu-
rança d’indemnització per riscos professionals.

Paràgraf opcional
– Tractant-se de persones jurídiques, presenta-

ció dels comptes anuals dels dos últims exer-
cicis dipositats o presentats al Registre Mer-
cantil o extracte dels comptes en el supòsit
que la seva publicació sigui obligatòria en els
Estats on aquelles es trobin establertes.

c.2. Per a acreditar la solvència tècnica:

Paràgraf opcional
– Títols acadèmics i experiència de l’empresari i

dels quadres de l’empresa i, en particular, del
o dels responsables de les obres.

Paràgraf opcional
– Relació de les obres més importants execu-

tades en el curs dels últims cinc anys, amb
indicació d’imports, dates i beneficiaris públics
o privats.

Paràgraf opcional
– Declaració indicant la maquinària, material i

equip tècnic del qual disposarà l’empresari per
a l’execució de les obres.

Paràgraf opcional
– Declaració sobre els efectius personals en mit-

jana anual de l’empresa, indicant, si escau,
grau d’estabilitat en l’ocupació d’aquests efec-
tius i la importància dels seus equips directius
durant els tres últims anys.

Paràgraf opcional
– Declaració indicant els tècnics o les unitats

tècniques, estiguin o no integrades a l’em-
presa, de què disposi per a l’execució de les
obres

d) Declaració responsable, signada pel legal re-
presentant, de què el licitador no es troba incorregut
en cap causa de prohibició per a contractar amb
l’Administració. Aquesta declaració haurà de con-
tenir expressament el fet de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
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e) En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, sempre que es tracti d’activitats que hi estiguin
subjectes, i per al cas que l’alta no s’hagi efectuat a
l’Ajuntament de Barcelona:
e.1 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta a l’Im-

post en exercicis anteriors:
– L’últim rebut de l’Impost per l’epígraf corresponent

a l’objecte del contracte; i
– Una declaració responsable, signada pel legal

representant de l’empresa, de no haver-se donat
de baixa a la matrícula de l’Impost.

e.2 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta en el
present exercici:

– Declaració censal d’alta a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte

f) Només en el cas de qualsevol empresa estran-
gera, declaració, signada pel legal representant, de
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals es-
panyols de qualsevol ordre, per a totes les inci-
dències que, de manera directa o indirecta, puguin
derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu
cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si escau, declaració responsable del represen-
tant legal de l’empresari conforme la documentació
que consta en el Registre de Licitadors corresponent
manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d’empresaris:
h.1 Cadascun dels empresaris que la componen hau-

rà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència,
conforme als apartats anteriors, amb acompli-
ment, si escau, del que disposa la clàusula an-
terior.

h.2 Caldrà presentar el document acreditatiu del no-
menament d’un representant o apoderat únic amb
facultats bastants per exercir els drets i complir
les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels empre-
saris que la subscriuen, i la participació de ca-
dascun d’ells, i el compromís de constituir-se
formalment en Unió temporal, cas de resultar ad-
judicataris, fins l’extinció del contracte.

h.3 Es podrà incorporar el NIF provisional assignat
per l’Administració competent. Només en el cas
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar
la seva constitució en escriptura pública i aportar
el NIF definitivament assignat.

h.4 Podran constituir la garantia provisional, si resulta
exigible, una o vàries de les empreses parti-
cipants en la unió, sempre que en conjunt arribin
a la quantia exigida en aquest plec, però en amb-
dós supòsits la/es garantia/es hauran de garantir
de forma solidària les empreses que han d’inte-
grar la UTE.

Opció 1. Quan el pressupost sigui igual o superior a
6.242.028 euros (equivalents a 5.000.000 de drets especials
de gir), IVA exclòs

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de
caució, acreditatius de la constitució de la garantia
provisional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 2. Quan el pressupost sigui inferior a 6.242.028 euros
(equivalents a 5.000.000 de drets especials de gir), IVA
exclòs, i es consideri convenient la constitució de garantia
provisional

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de
caució, acreditatius de la constitució de la garantia
provisional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 3. Quan el pressupost sigui inferior a 6.242.028 euros
(equivalents a 5.000.000 de drets especials de gir), IVA
exclòs, i no es consideri convenient la constitució de ga-
rantia provisional (sense text)

Paràgraf opcional: altra documentació
...) … ... ... ...

Si els anteriors documents es presenten mit-
jançant fotocòpies, hauran d’estar legitimades per
notari o compulsades amb el seu original per l’òr-
gan de contractació o per un funcionari d’aquesta
Corporació.

2. Sobre núm. 2:
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Proposició

econòmica per al procediment relatiu al contracte
núm. ... que té per objecte ... expedient núm. ..., tra-
mitat per ... (dependència), presentada per ... amb
CIF/NIF...”.

El sobre contindrà l’oferta econòmica signada pel
licitador o persona que el representi.

Opció 1.
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

següent:
“El Sr./La Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer ... núm.

..., amb DNI/NIF núm. ..., major d’edat, en nom propi,
o en representació de l’empresa ... amb domicili a ...
carrer ... núm. ..., manifesta:

Alternativa 1
a) que està assabentat/ada de les condicions exi-
gides per a optar a l’adjudicació del contracte
núm. ..., que té per objecte ..., i del projecte i del
replanteig, si escau; b) que considera el projecte
amb suficient definició per a ser executat sense
noves determinacions; c) que es compromet a re-
alitzar les obres amb subjecció al projecte es-
mentat i al plec de clàusules administratives par-
ticulars

Alternativa 2. Per a les obres de reparacions menors, de
conservació i de manteniment o de meres instal·lacions
complementàries en els edificis municipals
a) que està assabentat/ada de les condicions exi-
gides per a optar a l’adjudicació del contracte
núm. ..., que té per objecte ..., i de la documenta-
ció tecnicoadministrativa; b) que considera aques-
ta documentació amb suficient definició per a ser
executada sense noves determinacions; i c) que
es compromet a realitzar les obres amb subjecció
a l’esmentada documentació i al plec de clàusules
administratives particulars
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Alternativa 1
pel preu de ... euros (en lletres i xifres), amb el
desglossament següent:

Alternativa 2
d’acord amb el detall que s’adjunta com a annex.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per a contractar amb l’Administració i no està in-
corregut en cap prohibició de contractar legalment
establerta.

(Lloc, data i signatura)”.

Opció 2
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

que s’adjunta com a annex a aquest plec.

Clàusula 8. Presentació de proposicions i de la docu-
mentació

Opció 1
1. El termini per a la presentació de la docu-

mentació exigida serà de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 26

Alternativa 2 Tramitació urgent: 13

dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de l’últim anunci oficial.

Opció 2
1. El termini per a la presentació de la

documentació exigida és de 52 dies naturals, termini
que quedarà reduït a 36 si s’hagués publicat l’anunci
indicatiu, la qual circumstància s’ha de reflectir a
l’anunci de licitació, a comptar des de la data de la re-
mesa de l’anunci al DOCE, sempre que hagin trans-
corregut

Alternativa 1.Tramitació ordinària: 26

Alternativa 2. Tramitació urgent: 13

dies naturals des de la publicació de l’anunci al
BOE.

Paràgraf opcional
S’admet l’anunci, per correu electrònic, de la

tramesa de la documentació per correu sempre i
quan compleixi els requisits de l’article 80 del
Reglament General de la LCAP.

2. Les proposicions es podran presentar a l’oficina
del Registre General ... situada a ... . També podran
presentar-se a qualsevol altra oficina de l’esmentat
Registre.

Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el
termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.

Clàusula 9. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L’alcalde o persona en qui delegui,

d’acord amb l’article 13 de la Carta de Barcelona.
Vocals:

Titulars Substituts
1. L’/La interventor/a general ... ... ... ...
2. El/La secretari/a general ... ... ... ...
3. El cap del departament d’Administració ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari
de la Corporació.

Clàusula 10. Obertura de proposicions i proposta
d’adjudicació

1. La Mesa de contractació, que es reunirà ... hàbil
després de la finalització del termini de presentació
de proposicions, qualificarà prèviament la documen-
tació integrant del sobre núm. 1. Si s’observen
defectes o omissions subsanables, atorgarà un termi-
ni de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Tanmateix,
la Mesa de contractació podrà recaptar dels empre-
saris aclariments sobre els certificats i documents
presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres
complementaris, que hauran de presentar-se en un
termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que
puguin presentar-se després d’haver-se declarat
admeses les ofertes.

2. Posteriorment, en acte públic, es procedirà a l’o-
bertura del sobre núm. 2, excepte de les proposicions
rebutjades, i s’elevaran les admeses, amb l’acta i la
proposta a l’òrgan competent per a l’adjudicació del
contracte al postor que ofereixi el preu més baix que
no excedeixi del tipus.

3. Prèviament a l’elevació a l’òrgan de contractació
de la proposta d’adjudicació, s’incorporaran a l’ex-
pedient de contractació, si escau, les certificacions
acreditatives de que el licitador proposat com a
adjudicatari es troba al corrent de les obligacions tri-
butàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. A aquest efecte es requerirà
l’aportació dels esmentats documents, per a la qual
cosa s’atorgarà el termini màxim de cinc dies hàbils a
comptar des del dia següent al de la recepció del
requeriment.

Paràgraf opcional. Per al cas que s’estableixi l’obligació de
subcontractació en aquelles parts d’obra que hagin de ser
realitzades per cases especialitzades

Igualment, es requerirà la presentació d’una de-
claració responsable de què la/es casa/es espe-
cialitzada/es amb què haurà de subcontractar el licita-
dor proposat com a adjudicatari, en el supòsit previst
en aquest plec, no es troba/en incorreguda/es en cap
causa de prohibició de contractar amb l’Adminis-
tració. La declaració haurà d’estar signada pel legal
representant de la casa especialitzada, i quan s’actuï
en nom d’un altre o es tracti d’una persona jurídica
caldrà presentar també el document públic d’apode-
rament.

Preu sense IVA
(pressupost execució material + … euros

despeses generals+benefici industrial)

Tipus IVA (… %) Import IVA … euros

Preu del contracte … euros +



 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA a NÚM. 9 (extraordinari) a 16-III-2004410

4. També prèviament a l’elevació a l’òrgan de
contractació de la proposta d’adjudicació es consul-
tarà a l’aplicació informàtica municipal del Sistema
Integrat de Recaptació (SIR) que el licitador proposat
com a adjudicatari es troba al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries amb aquest Ajun-
tament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i
s’incorporarà a l’expedient.

5. La mesa de contractació ha de proposar a l’òr-
gan de contractació l’adjudicació del contracte al pos-
tor que, no excedint del pressupost tipus (clàusula 2),
ofereixi el preu més baix. Dita proposta d’adjudicació
no crea cap dret a favor de l’empresari proposat
davant de l’Administració, fins que no s’hagi adjudicat
el contracte per l’òrgan de contractació, qui podrà
renunciar al contracte o reiniciar el procediment de
licitació.

Clàusula 11. Adjudicació i perfeccionament del con-
tracte

1. L’òrgan competent adjudicarà el contracte en el
termini màxim de

Opció 1. Tramitació ordinària: 20

Opció 2. Tramitació urgent: 10

dies des de l’obertura de les proposicions rebudes.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els licitadors tenen dret a retirar la seva
proposta i que se’ls torni o cancel·li la garantia
constituïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l’adjudicació,
en virtut de la qual l’adjudicatari i la Corporació resta-
ran obligats al seu compliment. Un cop realitzada la
proposta d’adjudicació, si escau, es tornarà als lici-
tadors la garantia provisional, excepte la correspo-
nent a l’adjudicatari, la qual li serà tornada un cop
hagi dipositat la garantia definitiva i s’hagi formalitzat
el contracte.

3. L’acord de l’òrgan de contractació s’ha d’acomo-
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:

a) Si la mesa de contractació ha efectuat la pro-
posta amb infracció de l’ordenament jurídic. Resta ex-
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva-
ment el licitador en favor del qual es realitzi la
proposta, en el qual cas l’adjudicació s’haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l’òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcionades o
temeràries, en aquest cas la Mesa de contractació
notificarà aquesta circumstància als interessats, i el
termini expressat en l’apartat 1 d’aquesta clàusula
s’ampliarà el doble.

Seran considerades, en principi, desproporciona-
des o temeràries les ofertes que es trobin en els se-
güents supòsits:
1) Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al

pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.

2) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior
en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.

3) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin

inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, s’exclourà per al còmput de dita mitjana
l’oferta de quantia més elevada quan sigui supe-
rior en més de 10 unitats percentuals a dita
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà des-
proporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

4) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que
siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
No obstant, si entre elles existeixin ofertes que
siguin superiors a dita mitjana en més de 10 uni-
tats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin
en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de me-
nor quantia.

Paràgraf opcional. Supòsit excepcional en funció de l’objecte
del contracte i les circumstàncies del mercat

Els percentatges establerts en els apartats ante-
riors es redueixen en un terç atès ... (motivació de la
reducció)

La declaració de caràcter desproporcionat o teme-
rari requerirà sol·licitud prèvia d’informació a tots els
licitadors que, suposadament, hi estiguin compresos,
i també l’assessorament tècnic del servei correspo-
nent. L’òrgan de contractació, a la vista dels informes
esmentats, i de la proposta de la Mesa de contrac-
tació, acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
amb el preu més baix que permeti ésser complida a
satisfacció de l’Administració, i en el seu defecte, al
millor postor no incurs en temeritat, llevat que es
consideri més adient anunciar nova licitació.

Clàusula 12. Garanties definitives i complementàries
1. Garantia definitiva

Opció 1. Quan el preu del contracte no es determini en
funció de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 de
l’import de l’adjudicació dins dels 15 dies naturals
següents a la data de la seva notificació.

Opció 2. Quan el preu del contracte es determini en funció
de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 del
pressupost base de licitació dins dels 15 dies naturals
següents a la data de la notificació de l’adjudicació.
Aquesta quantitat és de ……… euros.

2. Garantia definitiva en el supòsit de proposicions
temeràries o desproporcionades

a) Si l’adjudicació es realitza a favor de l’empresari,
la proposició del qual hagués estat incorreguda
inicialment en presumpció de temeritat, s’exigirà una
única garantia definitiva pel 20 per 100 del preu del
contracte entès com a import d’adjudicació o com a
pressupost base de licitació si el preu del contracte
s’ha determinat en funció de preus unitaris.

b) Aquesta garantia substituirà qualsevol altra exi-
gida en aquest plec.
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3. La garantia ha de constituir-se a la Tresoreria de
la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1,
Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o
privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari
o per contracte d’assegurança de caució.

4. Per al cas que el document en què es formalitzi
la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no
caldrà dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Paràgraf opcional. (Garantia fins al 16 per 100)
... . Garantia complementària (article 36.5 del text

refós de la LCAP)
S’estableix el següent sistema de garanties

complementàries:
– ... ... ... ...
Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-

ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional (Garantia fins el 6 per 100)
... . Garantia complementària (articles 36.3 del text

refós de la LCAP i 59 del seu Reglament)

Alternativa 1. Quan el preu del contracte no es determini
en funció de preus unitaris.
Ateses les característiques especials del present
contracte, s’estableix una garantia complementà-
ria del … per 100 de l’import de l’adjudicació amb
els mateixos requisits i efectes que la garantia de-
finitiva.

Alternativa 2. Quan el preu del contracte es determini en
funció de preus unitaris.
Ateses les característiques especials del present
contracte, s’estableix una garantia complementà-
ria del … per 100 del pressupost base de licitació,
amb els mateixos requisits i efectes que la garan-
tia definitiva. Aquesta quantitat és de ... euros.

Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-
ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional només si s’han exigit garanties comple-
mentàries

En cap cas la garantia definitiva de l’apartat 1
d’aquesta clàusula i les complementàries aplicades
podran superar per acumulació el percentatge del 20
per 100 del preu del contracte.

Clàusula 13. Notificació i formalització del contracte
1. L’adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la licitació.
2. També es notificarà a l’adjudicatari en el termini

de 10 dies hàbils i se’l requerirà perquè, dintre dels
15 dies naturals següents a la data de la recepció de
la corresponent notificació, acrediti haver constituït la
garantia definitiva i les complementàries, si escau, a
la Tresoreria de la Corporació.

En la mateixa notificació, l’interessat serà citat
perquè en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar
el contracte. Si l’adjudicatari no atengués l’esmentat
requeriment, o impedís la formalització del contracte
en el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-
ne la resolució amb incoació prèvia de l’expedient
oportú, llevat que el motiu sigui per manca de
constitució de la garantia definitiva, en el qual cas es
declararà resolt sense més tràmit, amb les conse-
qüències i responsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi-
nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual-
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol.licita l’adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

Opció 1. Quan la licitació s’ha publicat al DOCE i al BOE
4. L’adjudicació s’ha de publicar al DOCE i al BOE,

dins d’un termini no superior a 48 dies.

Opció 2. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és igual o superior a 60.101,21 euros

4. L’adjudicació s’ha de publicar mitjançant anunci
al (variable opcional: BOE o BOP o DOGC), en un
termini no superior a 48 dies.

Opció 3. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és inferior a 60.101,21 euros: (sense
text)

Clàusula 14. Inici de les obres i comprovació del
replanteig

Opció 1
1. L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent

al de l’acta de comprovació del replanteig.

Opció 2. Per a les obres de reparacions menors, de conser-
vació i de manteniment o de meres instal·lacions comple-
mentàries en els edificis municipals

Alternativa 1. Tramitació ordinària
1. L’execució del contracte s’iniciarà

Alternativa 1.a: el dia següent al de la seva formalització,

Alternativa 1.b: el …/…/… (d/m/a),

mitjançant acta d’inici d’obres.

Alternativa 2. Tramitació urgent
1. L’execució del contracte s’iniciarà el dia en què
s’hagi constituït la garantia definitiva, dins dels
quinze dies naturals a comptar de la notificació de
l’adjudicació, mitjançant acta d’inici d’obres.

Opció 1

Alternativa 1. Tramitació ordinària
2. L’acta de comprovació del replanteig, que for-
ma part integrant del contracte, s’efectuarà dins
del termini de ... dies des de la data de la formalit-
zació del contracte.

Alternativa 2. Tramitació urgent
2. L’acta de comprovació del replanteig, que for-
ma part integrant del contracte, s’efectuarà dins
del termini de ... dies des de la constitució de la
garantia definitiva per part de l’adjudicatari.

Opció 2. Per a les obres de reparacions menors, de conser-
vació i de manteniment o de meres instal·lacions comple-
mentàries en els edificis municipals

2. En el present contracte, no procedeix compro-
vació del replanteig.
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Clàusula 15. Abonaments al contractista
1. La tramitació corresponent per a l’abonament de

les prestacions al contractista s’efectuarà de confor-
mitat amb el que estableix el Plec de clàusules admi-
nistratives generals. El director facultatiu expedirà les
certificacions ... (periodicitat temporal).

2. El contractista podrà sol·licitar abonaments a
compte per les operacions preparatòries realitzades,
amb l’abast que s’assenyala en el projecte, fins al 75
per 100 del valor real de les esmentades operacions,
assegurant els pagaments mitjançant la prestació de
les corresponents garanties, pel seu import, en me-
tàl·lic o aval, en el percentatge establert al Plec de
clàusules administratives generals. Aquesta garantia
serà tornada o cancel·lada a mesura que es vagin
efectuant les deduccions pel reintegrament dels
abonaments a compte percebuts.

Clàusula 16. Revisió de preus

Opció 1
1. L’import de les revisions que siguin procedents

es farà efectiu mitjançant l’abonament o descompte
corresponent en les certificacions o pagaments
parcials o, excepcionalment, en la liquidació del
contracte, si no s’han pogut incloure en les
esmentades certificacions o pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la
següent:

– ... ... ... ...

Opció 2
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques del present contracte.

Clàusula 17. Direcció i inspecció de l’execució del
contracte

1. L’Ajuntament designarà un director facultatiu de
l’obra, amb titulació adequada i suficient, entre el per-
sonal tècnic de la Corporació o aliè, especialment
contractat mitjançant concurs o lliurement.

2. El director facultatiu és el responsable de la
direcció de l’obra, amb independència que compti
amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació
la responsabilitat final de l’execució del projecte, sen-
se perjudici del previst a la clàusula següent.

3. Si escau, l’Ajuntament designarà un tècnic
competent, que s’integrarà dins la direcció facultativa
i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, correspo-
nents al coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de les obres.

4. Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el
qual el director facultatiu o el col·laborador han de re-
gistrar les assistències, les ordres que es dictin i les
incidències que es produeixin en el desenvolupament
de les obres. S’obrirà amb la data de l’acta de com-
provació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà
amb la de l’acta formal de recepció positiva de les
obres.

5. Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que
restarà en mans de la direcció facultativa, o del coor-
dinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre
a l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla
de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’e-
fectuaran per les persones a què es refereix l’article
13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre en el

model oficial aprovat per Ordre del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener
de 1998.

Clàusula 18. Obligacions del contractista
1. A més de les obligacions establertes en el Plec

de clàusules administratives generals, el contractista
està obligat a:

a) Presentar al Registre General d’aquest Ajunta-
ment, en el termini màxim de 15 dies naturals, a
comptar des del següent al de la notificació de l’ad-
judicació, el Pla de seguretat i salut en el treball, per a
la seva aprovació abans de l’inici de l’obra.

b) Especificar les persones concretes que exe-
cutaran l’obra i acreditar la seva afiliació i situació
d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de
l’execució del contracte. Durant la vigència del con-
tracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d’aquelles per-
sones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta
a dret.

c) Assumir les despeses de publicitat de la licitació
establertes en aquest plec. A tal efecte, i de con-
formitat amb les bases d’execució del pressupost mu-
nicipal, l’Ajuntament descomptarà l’import de les
esmentades despeses de la primera certificació que
s’expedeixi o de les següents, si fos necessari.

Opció 1. Per al cas que la durada de les obres superi l’any o,
en cas de no superar-lo, que es consideri necessari

d) Presentar per a la seva aprovació, en el Registre
General d’aquest Ajuntament, dins del termini de
trenta dies des de la formalització del contracte, un
programa de treball amb planificació detallada de
l’execució de cadascuna de les diverses fases i la
seva quantia, en què es realitzaran els treballs, els
quals comprenen les obres esmentades.

Opció 2. Per al cas que la durada de les obres no superi
l’any

d) En el present contracte no s’exigeix presentació
de programa de treball.

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent,
responsable per a la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d’enllaç
amb els corresponents serveis municipals i el director
facultatiu.

f) Complir la normativa municipal sobre comunica-
ció i senyalització d’obres, d’acord amb les directrius
municipals, i aniran al seu compte i càrrec les des-
peses derivades de la seva aplicació. En cas d’in-
compliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions
de l’esmentada normativa i descomptarà el seu
import de la primera certificació que s’expedeixi o de
les següents, si fos necessari.

Opció 1. Per a les obres d’edificació, de conservació i man-
teniment de la via pública i dels seus elements i de conser-
vació i manteniment d’edificis

g) Reservar, en les noves contractacions de perso-
nal destinat a l’execució del contracte, un nombre de
llocs de treball no inferior al 3 per 100 del personal a
contractar, per ésser ocupats per persones incloses
en algun dels col·lectius dels programes de foment de
l’ocupació. Quan l’aplicació d’aquest percentatge si-
gui inferior a la unitat, i sempre que s’hagi de contrac-
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tar un mínim de 10 treballadors, s’acomplirà amb
l’obligació reservant un lloc de treball per a persones
d’aquests col·lectius.

El contractista podrà donar compliment a aquesta
obligació ja sigui contractant directament persones
d’aquells col·lectius, ja sigui subcontractant amb una
empresa de promoció i inserció laboral, excepte que
estigui prohibida la subcontractació en el present
plec. L’acreditació del compliment d’aquesta obligació
s’efectuarà, en el primer cas, mitjançant l’aportació
del/s corresponent/s contracte/s formalitzat/s en el
model oficial de l’Administració competent; i, en el
segon, mitjançant l’aportació del subcontracte i de la
documentació necessària per acreditar la condició
d’empresa de promoció i inserció laboral.

La documentació es presentarà a la direcció facul-
tativa dins els 15 dies naturals següents a la subs-
cripció dels corresponents contractes. A més a més,
es presentarà l’acreditació de l’afiliació i situació d’al-
ta a la Seguretat Social del personal, que haurà de
reiterar cada ... (mesos, dies...)

Opció 2. Per a les obres que no siguin d’edificació, de con-
servació i manteniment de la via pública i dels seus ele-
ments ni de conservació i manteniment d’edificis (sense text)

Paràgraf opcional
...) Acreditar la contractació d’una pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil per un import de ...
euros, que haurà de presentar en el Registre General
d’aquest Ajuntament dins del termini d’un mes a
comptar des de l’inici de les obres.

Paràgraf opcional per al cas de permetre la subcontractació
...) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s sub-

contracte/s que pretengui celebrar i, un cop signat/s,
aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la
seva subscripció.

Paràgraf opcional
...) Guardar reserva respecte de les dades o ante-

cedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que ha
tingut coneixement amb ocasió del contracte.

2. L’adjudicatari ha de complir, a més, les següents
obligacions de tipus tècnic:

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les
condicions de seguretat i protecció de l’obra, i la resta
d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el tre-
ball, d’acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec
seu les despeses corresponents.

b) Realitzar les preses provisionals i les tanques
d’obra, i van a càrrec seu les despeses correspo-
nents.

c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions
d’aigua, gas i electricitat són executades per instal·la-
dors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en
possessió dels corresponents títols expedits per l’Ad-
ministració competent.

d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius
de l’obra i de desviament de trànsit amb el text i ca-
racterístiques que li indiquin els serveis tècnics muni-
cipals.

e) Realitzar, amb independència dels assaigs i es-
tudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-
se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que

siguin necessaris per a la correcta execució de les
obres, que seran de la seva total responsabilitat i al
seu càrrec.

f) Responsabilitzar-se de què tots els elements
metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant
dels transeünts com del personal que els hagi de ma-
nipular es connectin amb presa de terra segons les
instruccions tècniques complementàries del vigent
Reglament electrotècnic per a la baixa tensió.

g) Fer-se càrrec de la redacció de tots els
documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits
necessaris per a la legalització de les instal·lacions
davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya, i gestionar amb els Serveis d’Enllumenat
de l’Ajuntament de Barcelona les instàncies de
sol·licitud d’aprovació i posada en marxa necessàries.
La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els
esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats.

h) Respectar la normativa d’abocament i eliminació
de residus vigent, així com prendre les mesures
necessàries per evitar la contaminació de la natura i
molt especialment dels rius, llacs i dipòsits d’aigua.

i) Elaborar el projecte fi d’obra o “as built”, d’acord
amb les condicions establertes al plec de condicions
tècniques aprovat pel Consell Plenari d’aquest
Ajuntament el 10 de març de 1995 (Gaseta Municipal
de 20-X-1995).

Paràgraf opcional: altres obligacions
j) … ... ... ...

3. El contractista és responsable de tots els
objectes que es trobin o descobreixin durant l’execu-
ció de les obres, ha de donar immediatament compte
de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los
sota la seva custòdia. Els materials rescatats de
l’obra es consideraran propietat de l’Ajuntament i
seran traslladats pel contractista al lloc que determini
la Corporació.

Clàusula 19. Recepció i termini de garantia

Opció 1
1. Dins del termini d’un mes següent al lliurament o

realització de les obres, s’estendrà acta de recepció
si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l’Ajuntament.

Opció 2. Ateses les característiques de l’objecte del contracte
1. Dins el termini dels … següents al lliurament o

realització de les obres, s’estendrà acta de recepció
si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l’Ajuntament.

2. Rebudes les obres, es procedirà a substituir la
garantia constituïda en el seu dia, en el supòsits de
les garanties complementàries o la definitiva del 20
per 100 en el cas de proposicions temeràries o
desproporcionades, per una altra del 4 per 100 del
preu del contracte.

Igualment, a partir de la recepció, començarà a
córrer el termini de garantia, que és de … .

Durant aquest termini, el contractista està obligat a
responsabilitzar-se al seu càrrec de la conservació i
manteniment de les obres, fins i tot del regatge de
totes les espècies vegetals i els arbres inclosos a
l’obra, sota les instruccions del director facultatiu.



 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA a NÚM. 9 (extraordinari) a 16-III-2004414

3. El director facultatiu de l’obra redactarà un infor-
me sobre l’estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalització del
termini de garantia.

4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la
garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del
contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin
d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini
de garantia.

Paràgraf opcional per al cas de recepcions parcials
5. Podran ser rebudes parcialment aquelles parts

d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que
puguin ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb les
prescripcions tècniques.

Clàusula 20. Subcontractació

Opció 1

Alternativa 1
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la
realització parcial del contracte amb el compli-
ment dels requisits i obligacions legalment esta-
blerts fins a un percentatge que no podrà excedir
del 50 per 100 del preu del contracte.

Alternativa 2. Quan es vulgui autoritzar la subcontrac-
tació i no es concretin les prestacions parcials i, alhora,
s’imposi l’obligació de subcontractar en aquelles parts
de l’obra que hagin de ser realitzades per cases espe-
cialitzades
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la re-
alització parcial del contracte, amb el compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts,
fins a un percentatge del ... per 100 del preu del
contracte.
A més, i per aquell cas en què no estigui classifi-
cat en l’especialitat de què es tracti, el contractista
estarà obligat a subcontractar, fins a un percentat-
ge no superior al ... per 100 del preu del contrac-
te, aquella part de les obres que hagi de ser realit-
zada per cases especialitzades.
En tot cas, la suma d’ambdós percentatges no po-
drà superar el 50 per 100 del preu de contracte.

Alternativa 3. Quan es concretin les prestacions parcials
que no podran excedir del 50 per 100 del preu del con-
tracte
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers, amb
el compliment dels requisits i obligacions legal-
ment establerts, les següents prestacions par-
cials:
– ... ... ... ...

Alternativa 4. Quan es vulgui autoritzar la subcontrac-
tació i es concretin les prestacions parcials i, alhora,
s’imposi l’obligació de subcontractar en aquelles parts
de l’obra que hagin de ser realitzades per cases espe-
cialitzades
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la re-
alització parcial del contracte, amb el compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts,
fins a un percentatge del ... per 100 del preu del
contracte, les següents prestacions parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

A més, i per aquell cas en què no estigui classifi-
cat en l’especialitat de què es tracti, el contractista
estarà obligat a subcontractar, fins a un percentat-
ge no superior al ... per 100 del preu del contrac-
te, aquella part de les obres que hagi de ser realit-
zada per cases especialitzades.
En tot cas, la suma d’ambdós percentatges no po-
drà superar el 50 per 100 del preu de contracte.

Opció 2
En el present contracte resta prohibida la subcon-

tractació.

Clàusula 21. Cessió del contracte

Opció 1
Els drets i obligacions del contractista, derivats del

contracte, poden ser cedits a un tercer sempre que les
qualitats tècniques o personals del cedent no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte,
amb autorització expressa de l’Ajuntament i amb el
compliment dels requisits legalment establerts.

Opció 2
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 22. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, com
també dels terminis parcials assenyalats per a
l’execució successiva.

2. La constitució en mora del contractista no
necessitarà intimació prèvia per part de l’Adminis-
tració.

Opció 1
3. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total, l’Administració podrà optar
per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,12 per
cada 601,01 euros del preu del contracte.

Opció 2. Per al cas de voler-se establir altres penalitzacions
3. Quan el contractista, per causes a ell impu-

tables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l’Administració podrà op-
tar per la resolució del contracte o per la imposició de
les següents penalitzacions, en relació al preu del
contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audièn-
cia al contractista perquè pugui formular al·legacions
en el termini de cinc (5) dies hàbils i l’òrgan de con-
tractació resoldrà, prèvia emissió dels informes perti-
nents.

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora
respecte al compliment del termini total arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan
de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-
ne la continuïtat amb imposició de noves penalitza-
cions.

6. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
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Paràgraf opcional
7. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment dels terminis parcials, l’Administració podrà
optar per la resolució del contracte o per la imposició
de les següents penalitzacions:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 23. Responsabilitat en l’execució del con-
tracte

El contractista resta subjecte a les responsabilitats
i sancions establertes en el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

A part de les establertes a l’esmentat Plec, consti-
tueixen

a) Faltes molt greus:
– L’incompliment de les prescripcions sobre senya-

lització i seguretat de tercers en les obres pú-
bliques.

– L’incompliment molt greu de les obligacions deri-
vades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de segure-
tat i salut en les obres.

– L’incompliment molt greu de les prescripcions del
Manual de qualitat de les obres.

Paràgraf opcional. Per al cas de l’obligació establerta a la
clàusula 18,1.g)
– L’incompliment de l’obligació de reserva en la

nova contractació de personal, establerta a la
clàusula 18 apartat 1, lletra g), d’aquest plec.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

b) Faltes greus
– L’incompliment de les prescripcions municipals

sobre comunicació de les obres.
– L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu,

de les obligacions derivades de la normativa gene-
ral sobre prevenció de riscos laborals i del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial,
de les del pla de seguretat i salut en les obres.

– L’incompliment, que no constitueixi falta molt
greu, de les prescripcions del Manual de qualitat
de les obres.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

c) Faltes lleus
– L’incompliment de les prescripcions del Manual

de qualitat de les obres que no comporti riscos
per a les persones i/o els béns.

– L’ocupació temporal d’espais de domini públic
amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit del
projecte i del Pla de seguretat i salut.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

Les faltes establertes en aquest plec se subjecten,
segons llur tipificació, al règim de sancions i altres
responsabilitats previst al Plec de clàusules adminis-
tratives generals.

Clàusula 24. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qual-

sevol de les causes establertes al Plec de clàusules
administratives generals, amb els efectes asse-
nyalats.

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec,
constitueixen causes específiques de resolució:

a) La demora en la comprovació del replanteig o en
l’inici de les obres.

b) Els errors materials que pugui contenir el
projecte o pressupost elaborat per l’Administració
que afectin el pressupost de l’obra en un 20 per 100,
com a mínim.

c) La no presentació del Pla de seguretat i salut en
les obres dins del termini establert en aquest plec .

d) L’incompliment de les altres obligacions contrac-
tuals essencials.

e) Les altres establertes legalment per al contracte
d’obres.

Paràgraf opcional
...) No haver aportat l’adjudicatari la pòlissa d’as-

segurança de responsabilitat civil a què es refereix
aquest plec en el termini d’un mes a comptar des de
l’inici de les obres.

Paràgraf opcional
...) No haver guardat la deguda reserva respecte

de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que ha tingut coneixement amb ocasió
del contracte.

Paràgraf opcional
...) L’incompliment de l’execució parcial de les

prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

Paràgraf opcional. Altres causes
...) ...

Barcelona, ... de ... de...

L’administrador/a
Signat:

Diligència:

Opció 1
El present plec és conforme al Plec de clàusules

administratives generals aprovat pel Plenari del Con-
sell Municipal en acord de 28-VI-2002 i al plec tipus
de clàusules particulars aprovat per decret de l’Alcal-
dia de ..., i les seves adequacions s’ajusten a dret.

Opció 2
S’hi adjunta informe.

Opció 1
El/La secretari/ària tecnicojurídic/a

Opció 2
El/La secretari/ària delegat/ada

Signat:
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Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
El present contracte de

Opció 1
consultoria i assistència

Opció 2
serveis

té per objecte ...

La documentació incorporada a l’expedient que té
naturalesa contractual és ...

Aquest contracte té naturalesa administrativa i se
sotmet a la legislació de contractes de les Adminis-
tracions Públiques i al Plec de clàusules administra-
tives generals de l’Ajuntament de Barcelona.

Paràgraf opcional: altres normes
A part de la normativa esmentada al Plec de

clàusules administratives generals, són també d’a-
plicació a aquest contracte

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 2. Pressupost base de licitació
El pressupost del contracte és de … euros.

Aquesta quantitat serveix de tipus per a la subhasta.
El sistema de determinació del preu és ...
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu

de la totalitat de l’objecte del contracte, i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes
previstos en el Plec de clàusules administratives
generals, i anirà amb càrrec a la/es partida/es
següent/s:

Paràgraf opcional. Reajustament d’anualitats en el cas de
despeses plurianuals

En els supòsits previstos legalment, aquestes
anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb
el tràmit d’audiència i l’informe de la Intervenció.

Paràgraf opcional. Quan el preu del contracte es determini
en funció de preus unitaris

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat
import en atenció a què les factures o les
certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte,
podrien ascendir a una quantitat inferior a la
inicialment prevista.

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit-
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l’adjudicació s’efectuï en
exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an-
terior al de l’inici de l’execució, se sotmet l’adjudicació
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat
i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte a l’exercici corresponent.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Opció 1.  CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA ...

Opció 2.  CONTRACTE DE SERVEIS ...

TRAMITACIÓ
Opció 1 . ORDINÀRIA

Opció  2. URGENT

PROCEDIMENT: OBERT
FORMA D’ADJUDICACIÓ: SUBHASTA

Codi de Descripció
contracte contracte

Codi Codi CPV (en cas de
CPA publicitat comunitària)

Import Tipificació
pressup. contracte

Any C.Econ C.Func C.Orgànic Import

Import total
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Clàusula 3. Termini d’execució

Opció 1. Per als contractes de consultoria i assistència
La durada màxima del contracte serà de…any/s,

…mes/os, …dia/es.

Opció 2. Per als contractes de serveis
La durada de les prestacions serà com a màxim

fins el …/…/…(d/m/a).

Opció 1. Per als contractes de consultoria i assistència i ser-
veis de tracte successiu en què s’exigeixi programa de treball

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials,
s’adequarà al programa de treball aprovat per l’Ad-
ministració.

Opció 2. Per als contractes de consultoria i assistència i
serveis de tracte successiu en què no s’exigeixi programa de
treball amb fixació de terminis parcials

S’estableixen els següents terminis parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Opció 3. Per als contractes de consultoria i assistència i ser-
veis de tracte successiu en què no s’exigeixi programa de
treball ni es fixin terminis parcials (sense text)

Paràgraf opcional. Per als contractes que no siguin de tracte
successiu en què es consideri necessària la fixació de ter-
minis parcials

S’estableixen els següents terminis parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Paràgraf opcional per al cas de previsió de pròrroga
La vigència del present contracte podrà prorrogar-

se (anualment/altra periodicitat), per mutu acord de
les parts, manifestat expressament, fins a un màxim
de …

El contractista haurà de prestar la seva conformitat,
de forma expressa, a la proposta de pròrroga formu-
lada pel servei tècnic corresponent, un mes abans de
la finalització de la seva vigència inicial o de les
seves pròrrogues.

Clàusula 4. Expedient de contractació, procediment i
forma d’adjudicació

1. L’expedient de contractació serà objecte de la
tramitació:

Opció 1: ordinària.

Opció 2: urgent.

2. El present contracte s’adjudicarà pel
procediment obert.

3. La forma d’adjudicació serà la de subhasta
d’acord amb la justificació incorporada a l’expedient i
a l’empara de l’article 75 del Text refós de la LCAP,
en relació amb el 74.2.

Clàusula 5. Publicitat de la licitació

Opció 1
1. La present licitació es publicarà mitjançant

anunci al (variable opcional: BOE o BOP o DOGC)
amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
recepció de les proposicions.

Opció 2. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els com-
presos en la categoria 8 i els compresos en la categoria 5,
consistents en serveis de difusió d’emissions de televisió i
ràdio, en serveis de connexió i en serveis integrats de tele-
comunicacions i quan la quantia, IVA exclòs, sigui igual o su-
perior a 249.681 euros, equivalents a 200.000 drets espe-
cials de gir.

1. La licitació es publicarà mitjançant anunci al
Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE),
amb una antelació mínima de 52 dies naturals a
comptar de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, del
dia assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions. Posteriorment es publicarà al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, on es farà constar la
data de la remissió de l’anunci al DOCE.

Opció 3. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i els
compresos en la categoria 5, consistents en serveis de difusió
d’emissions de televisió i ràdio, en serveis de connexió i en
serveis integrats de telecomunicacions quan la quantia del
contracte, IVA exclòs, sigui igual o superior a 200.000 euros.

1. La licitació es publicarà mitjançant anunci al
Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE),
amb una antelació mínima de 52 dies naturals a
comptar de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, del
dia assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions. Posteriorment es publicarà al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de proposicions, on es farà constar la
data de remissió de l’anunci al DOCE.

2. L’import màxim de les despeses de publicitat de
la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els diaris o
butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà
de ... euros.

Clàusula 6. Condicions de capacitat i solvència dels
licitadors

1. Estan capacitades per a contractar amb aquest
Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incorre-
gudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent.
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L’activitat de les esmentades empreses ha de tenir
relació directa amb l’objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacio-
nals, i ha de disposar d’una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d’empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

Les unions temporals d’empresaris (UTE) han
d’acreditar la classificació o la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentàries vigents.

Opció 1. Aplicable a tots els contractes de consultoria i assis-
tència, als de serveis compresos a les categories 6, 21 i 26 de
l’article 206 del text refós de la LCAP, en tots els casos, i als
de serveis compresos a la resta de categories quan el
pressupost del contracte sigui inferior a 120.202,42 euros.

3. En el present contracte no s’exigeix classificació,
sense perjudici de l’acreditació de la precisa solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, per a la
qual cosa s’estableixen els següents criteris, basats en
els mitjans establerts en aquest plec a la clàusula
següent, per procedir a la selecció de les empreses
que podran accedir a l’adjudicació del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Opció 2. Aplicable als contractes de serveis, amb excepció
dels compresos a les categories 6,21 i 26 de l’article 206 del
text refós de la LCAP quan el pressupost sigui igual o
superior a 120.202,42 euros.

3. En el present contracte, l’empresari espanyol o
estranger d’Estat que no sigui membre de la Comu-
nitat Europea haurà de disposar de la classificació
següent:

Els empresaris no espanyols d’Estats membres de
la Comunitat Europea hauran d’acreditar la precisa
solvència econòmica, financera i tècnica o profes-
sional, per a la qual cosa s’estableixen els següents
criteris, basats en els mitjans establerts en aquest
plec a la clàusula següent, per procedir a la selecció
de les empreses que podran accedir a l’adjudicació
del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

4. No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empreses
que haguessin participat en l’elaboració de les espe-
cificacions tècniques relatives a aquest contracte si,
aquesta participació, pogués provocar restriccions a la
lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi
en relació a la resta de les empreses licitadores.

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els
licitadors

La documentació es presentarà en dos sobres tan-
cats, signats pel licitador, i a l’interior de cada sobre

s’incorporarà una relació, en full independent, en la
que es faci constar els documents inclosos numèrica-
ment ordenats.

1. Sobre núm. 1.
A l’exterior, hi ha de figurar la menció “Docu-

mentació administrativa per al procediment relatiu al
contracte núm. ... que té per objecte ..., expedient
núm. ..., tramitat per ... (dependència) ..., presentada
per ... amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de co-
municacions ..., telèfon ..., fax ... e-mail ... “

El sobre ha de contenir els documents que tot se-
guit es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b.1, c) e) i f). A aquests darrers
efectes, s’incorporarà a l’expedient diligència acredi-
tativa dels documents vigents aportats pels empresa-
ris i que figurin en l’esmentat Registre.

L’aportació del document acreditatiu de la inscrip-
ció en el Registre de Licitadors de qualsevol Adminis-
tració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert
conveni de col·laboració, amb els mateixos requisits i
continguts, eximirà de la presentació dels documents
que hi figurin inscrits i que siguin exigits a la present
clàusula.

Igualment, es comprovarà a l’aplicació informàtica
municipal del Sistema Integrat de Recaptació (SIR)
que els empresaris es troben al corrent del compli-
ment de les seves obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la con-
sulta i s’ incorporarà a la documentació administrativa
del licitador.

a) Documents que acrediten la personalitat i capa-
citat d’obrar de l’empresari:
a.1 Per a les persones físiques (empresaris indivi-

duals i professionals), document nacional d’identi-
tat (DNI), o document que el substitueixi, i el nú-
mero d’identificació fiscal (NIF).

a.2 Per a les persones jurídiques, escriptura de cons-
titució i modificació, en el seu cas, degudament
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan
aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació
mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o docu-
ment de constitució, de modificació, estatuts o
acta fundacional, en què constin les normes regu-
ladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el
seu cas, en el Registre oficial corresponent.

a.3 Per a les empreses no espanyoles d’Estats mem-
bres de la Comunitat Europea, o signataris de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, la ins-
cripció en els registres o presentació de les certifi-
cacions que s’indiquen a l’annex I del Reglament
General de la LCAP, en funció dels diferents con-
tractes.

a.4 Per a les empreses estrangeres no compreses a
l’apartat anterior, informe expedit per la missió di-
plomàtica permanent o oficina consular d’Espa-
nya del lloc del domicili de l’empresa.
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la res-
pectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya
o de la Secretaria General del Comerç exterior del
Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat sig-
natari de l’acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el
contracte sigui de quantia igual o superior al llin-
dars per a la publicitat comunitària, o en cas con-

Normativa vigent Equivalència normativa anterior

Grup Subgrup Categoria Grup Subgrup Categoria
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trari, l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmenta-
da missió diplomàtica.

b) Documents que acrediten l’apoderament, si
l’empresari actua mitjançant representant o es tracta
d’una persona jurídica:
b.1 Document públic d’apoderament, degudament

inscrit en el Registre públic corresponent i validat
per la Secretaria General de la Corporació o per-
sona en qui delegui.

b.2 DNI i NIF del representant i del signant de la pro-
posició econòmica.

Opció 1. Per al cas que sigui exigible classificació
c) Documents que acrediten la classificació de

l’empresa licitadora espanyola o estrangera no co-
munitària, ajustada a l’objecte del contracte, en el/s
grup/s, subgrup/s i categoria/es assenyalats en
aquest plec.

Paràgraf opcional. Per al cas que es consideri necessari
exigir més solvència tècnica

A més de la classificació, hauran d’acreditar la seva
solvència mitjançant l’adscripció a l’execució del con-
tracte dels següents mitjans personals i/o materials:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

No obstant l’anterior, les empreses estrangeres d’Es-
tats membres de la Comunitat Europea acreditaran la
seva solvència a través dels següents documents, per
tal d’acomplir els criteris de selecció de les empreses
que podran accedir a l’adjudicació del contracte:

c.1 Per acreditar la solvència econòmica i financera,
sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació conside-
rada suficient per l’Ajuntament:

Paràgraf opcional
– Declaració relativa a la xifra de negocis global

i dels treballs realitzats per l’empresa en el
curs dels últims tres exercicis.

Paràgraf opcional
– Informe d’institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l’existència d’una assegu-
rança d’indemnització per riscos professionals.

Paràgraf opcional
– Tractant-se de persones jurídiques, presen-

tació dels comptes anuals dels dos últims
exercicis dipositats o presentats al Registre
Mercantil o extracte dels comptes en el supòsit
que la seva publicació sigui obligatòria en els
Estats on aquelles es trobin establertes.

c.2 Per acreditar la solvència tècnica o professional:

Paràgraf opcional
– Titulacions acadèmiques i professionals i ex-

periència dels empresaris i del personal de
direcció de l’empresa i, en particular, del per-
sonal responsable de l’execució del contracte.

Paràgraf opcional
– Relació dels principals serveis o treballs rea-

litzats en els últims tres anys, amb expressió

dels imports, dates i beneficiaris públics o
privats d’aquells treballs.

Paràgraf opcional
– Descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques

participants en el contracte, integrades o no
directament en l’empresa del contractista, es-
pecialment dels responsables del control de
qualitat.

Paràgraf opcional
– Declaració que indiqui la mitjana anual de per-

sonal, fent esment, si escau, del grau d’esta-
bilitat en l’ocupació i la plantilla del personal
directiu durant els tres últims anys.

Paràgraf opcional
– Declaració del material, instal·lacions i equip

tècnic del qual disposi l’empresari per a la
realització del contracte.

Paràgraf opcional
– Declaració de les mesures adoptades pels

empresaris per a controlar la qualitat, i també
dels mitjans d’estudi i d’investigació de què
disposin.

Paràgraf opcional
– Quan es tracti de serveis o treballs complexos

o quan, excepcionalment, hagin de respondre
a una finalitat especial, un control efectuat per
l’òrgan de contractació o en nom d’aquest per
un organisme oficial o homologat competent
de l’Estat en què estigui establert l’empresari,
amb l’acord de l’esmentat organisme sobre la
capacitat tècnica de l’empresari i, si fos neces-
sari, sobre els mitjans d’estudi i d’investigació
de què disposi i sobre les mesures de control
de la qualitat.

Opció 2. Per al cas que no sigui exigible classificació:
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència

econòmica, financera i tècnica o professional, per tal
d’acomplir els criteris de selecció de les empreses
que podran accedir a l’adjudicació del contracte:
c.1 Per a acreditar la solvència econòmica i financera,

sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació conside-
rada suficient per l’Ajuntament:

Paràgraf opcional
– Declaració relativa a la xifra de negocis global

i dels serveis o treballs realitzats per l’empresa
en el curs dels últims tres exercicis.

Paràgraf opcional
– Informe d’institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l’existència d’una assegu-
rança d’indemnització per riscos professionals.

Paràgraf opcional
– Tractant-se de persones jurídiques, presen-

tació dels comptes anuals dels dos últims
exercicis dipositats o presentats al Registre
Mercantil o extracte dels comptes en el supòsit
que la seva publicació sigui obligatòria en els
Estats on aquelles es trobin establertes.
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c.2 Per a acreditar la solvència tècnica o professional:

Paràgraf opcional
– Titulacions acadèmiques i professionals i

experiència dels empresaris i del perso-
nal de direcció de l’empresa i, en particular,
del personal responsable de l’execució del
contracte.

Paràgraf opcional
– Relació dels principals serveis o treballs realit-

zats en els últims tres anys, amb expressió
dels imports, dates i beneficiaris públics o pri-
vats d’aquells treballs.

Paràgraf opcional
– Descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques

participants en el contracte, integrades o no
directament en l’empresa del contractista, es-
pecialment dels responsables del control de
qualitat.

Paràgraf opcional
– Declaració que indiqui la mitjana anual de per-

sonal, fent esment, si escau, del grau d’es-
tabilitat en l’ocupació i la plantilla del personal
directiu durant els tres últims anys.

Paràgraf opcional
– Declaració del material, instal·lacions i equip

tècnic del qual disposi l’empresari per a la
realització del contracte.

Paràgraf opcional
– Declaració de les mesures adoptades pels em-

presaris per a controlar la qualitat, i també dels
mitjans d’estudi i d’investigació de què disposin.

Paràgraf opcional
– Quan es tracti de serveis o treballs complexos

o quan, excepcionalment, hagin de respondre
a una finalitat especial, un control efectuat per
l’òrgan de contractació o en nom d’aquest per
un organisme oficial o homologat competent
de l’Estat en què estigui establert l’empresari,
amb l’acord de l’esmentat organisme sobre la
capacitat tècnica de l’empresari i, si fos neces-
sari, sobre els mitjans d’estudi i d’investigació
de què disposi i sobre les mesures de control
de la qualitat.

d) Declaració responsable, signada pel legal repre-
sentant, de què el licitador no es troba incorregut en
cap causa de prohibició per a contractar amb l’Admi-
nistració. Aquesta declaració haurà de contenir ex-
pressament el fet de trobar-se al corrent del compli-
ment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

e) En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, sempre que es tracti d’activitats que hi estiguin
subjectes, i per al cas que l’alta no s’hagi efectuat a
l’Ajuntament de Barcelona:
e.1 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta a l’Im-

post en exercicis anteriors:
– L’últim rebut de l’Impost per l’epígraf corresponent

a l’objecte del contracte; i
– Una declaració responsable, signada pel legal

representant de l’empresa, de no haver-se donat
de baixa a la matrícula de l’Impost.

e.2 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta en el
present exercici:

– Declaració censal d’alta a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte

f) Només en el cas de qualsevol empresa estran-
gera, declaració signada pel legal representant de
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espa-
nyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se
del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur ju-
risdiccional estranger que correspongui al licitador.

g) Si escau, declaració responsable del represen-
tant legal de l’empresari conforme la documentació
que consta en el Registre de Licitadors corresponent
manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d’empresaris:
h.1 Cadascun dels empresaris que la componen haurà

d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència,
conforme als apartats anteriors, amb acompliment,
si escau, del que disposa la clàusula anterior.

h.2 Caldrà presentar el document acreditatiu del nome-
nament d’un representant o apoderat únic amb fa-
cultats bastants per exercir els drets i complir les
obligacions derivades del contracte, així com indi-
cació dels noms i circumstàncies dels empresaris
que la subscriuen, i la participació de cadascun
d’ells, i el compromís de constituir-se formalment
en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris, fins
l’extinció del contracte.

h.3 Es podrà incorporar el NIF provisional assignat
per l’Administració competent. Només en el cas
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar
la seva constitució en escriptura pública i aportar
el NIF definitivament assignat.

h.4 Podran constituir la garantia provisional, si resulta
exigible, una o vàries de les empreses parti-
cipants en la unió, sempre que en conjunt arribin
a la quantia exigida en aquest plec, però en amb-
dós supòsits la/es garantia/es hauran de garantir
de forma solidària les empreses que han d’inte-
grar la UTE.

Opció 1. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els com-
presos en la categoria 8 i els compresos en la categoria 5
consistents en serveis de difusió d’emissions de televisió i
ràdio, en serveis de connexió i en serveis integrats de tele-
comunicacions i quan el pressupost sigui igual o superior a
249.681 euros, equivalents a 200.000 drets especials de
gir)), IVA exclòs.

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 2. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els com-
presos en la categoria 8 i els compresos en la categoria
5 consistents en serveis de difusió d’emissions de televisió
i ràdio, en serveis de connexió i en serveis integrats
de telecomunicacions i quan el pressupost sigui inferior a
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249.681 euros, equivalents a 200.000 drets especials de gir,
IVA exclòs, i es consideri convenient la constitució de garan-
tia provisional

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 3. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els
compresos en la categoria 8 i els compresos en la categoria
5 consistents en serveis de difusió d’emissions de televisió i
ràdio, en serveis de connexió i en serveis integrats de tele-
comunicacions i quan el pressupost sigui inferior a 249.681
euros, equivalents a 200.000 drets especials de gir, IVA ex-
clòs, i no es consideri convenient la constitució de garantia
provisional (sense text)

Opció 4. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i els
compresos en la categoria 5 consistents en serveis de difu-
sió d’emissions de televisió i ràdio, en serveis de connexió i
en serveis integrats de telecomunicacions i quan el pressu-
post sigui igual o superior a 200.000 euros, IVA exclòs

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 5. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i els
compresos en la categoria 5 consistents en serveis de difu-
sió d’emissions de televisió i ràdio, en serveis de connexió i
en serveis integrats de telecomunicacions i quan el pressu-
post sigui inferior a 200.000 euros, IVA exclòs, i es consideri
convenient la constitució de garantia provisional

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 6. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i els
compresos en la categoria 5 consistents en serveis de difu-
sió d’emissions de televisió i ràdio, en serveis de connexió i
en serveis integrats de telecomunicacions i quan el pressu-
post sigui inferior a 200.000 euros, IVA exclòs, i no es consi-
deri convenient la constitució de garantia provisional (sense
text)

Paràgraf opcional: altra documentació
...) … ... ... ...

Si els anteriors documents es presenten mitjançant
fotocòpies, hauran d’estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l’òrgan de con-
tractació o per un funcionari d’aquesta Corporació.

2. Sobre núm. 2.
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Proposició

econòmica per al procediment relatiu al contracte

núm. ... que té per objecte ... expedient núm. ...,
tramitat per ... (dependència), presentada per ...” amb
CIF/NIF ...

El sobre contindrà l’oferta econòmica signada pel
licitador o persona que el representi i una declaració
també signada, expressiva de si s’acull o no a la mo-
dalitat de constitució de la garantia definitiva, si
escau, mitjançant retenció del preu.

Opció 1
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

següent:
“El Sr./La Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer ... núm.

..., amb DNI/NIF núm. ..., major d’edat, en nom propi,
o en representació de l’empresa ... amb domicili a ...
carrer ... núm. ..., assabentat/ada de les condicions
exigides per a optar a l’adjudicació del contracte núm.
..., que té per objecte ..., es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques,

Alternativa 1: pel preu de ... euros (en lletres i xifres),
amb el següent desglossament:

Alternativa 2: d’acord amb el detall que s’adjunta
com a annex.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per a contractar amb l’Administració i no està incor-
regut en cap prohibició de contractar legalment esta-
blerta.

(Lloc, data i signatura)”.

Opció 2
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

que s’adjunta com a annex a aquest plec.

Clàusula 8. Presentació de proposicions i de la
documentació

Opció 1
1. El termini per a la presentació de la documen-

tació exigida serà de

Alternativa 1.Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals, des del següent al de la publicació
de l’últim anunci oficial.

Opció 2
1. El termini per a la presentació de la docu-

mentació exigida és de 52 dies naturals, termini que
quedarà reduït a 36, si s’hagués publicat l’anunci
indicatiu, la qual circumstància s’ha de reflectir a
l’anunci de licitació, a comptar des de la data de la re-
mesa de l’anunci al DOCE, sempre que hagin trans-
corregut

Preu sense IVA … euros

Tipus IVA (… %) Import IVA … euros

Preu del contracte … euros +
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Alternativa 1.Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals des de la publicació de l’anunci al
BOE.

Paràgraf opcional
S’admet l’anunci, per correu electrònic, de la tra-

mesa de la documentació per correu sempre i quan
compleixi els requisits de l’article 80 del Reglament
General de la LCAP.

2. Les proposicions es podran presentar a l’oficina
del Registre General ... situada a ... . També podran
presentar-se a qualsevol altra oficina de l’esmentat
Registre.

Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el
termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.

Clàusula 9. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L’alcalde o persona en qui delegui, d’a-

cord amb l’article 13 de la Carta de Barcelona.
Vocals:

Titulars Substituts
1. El/La interventor/a general ... ... ... ...
2. El/La secretari/a general ... ... ... ...
3. El cap del departament d’Administració ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari
de la Corporació.

Clàusula 10. Obertura de proposicions i proposta
d’adjudicació

1. La Mesa de contractació, que es reunirà ... hàbil
després de la finalització del termini de presentació
de proposicions, qualificarà prèviament la documen-
tació integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defec-
tes o omissions subsanables, atorgarà un termini de
tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Tanmateix, la
Mesa de contractació podrà recaptar dels empresaris
aclariments sobre els certificats i documents pre-
sentats, o requerir-los per a la presentació d’altres
complementaris, que hauran de presentar-se en un
termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que
puguin presentar-se després d’haver-se declarat ad-
meses les ofertes.

2. Posteriorment, en acte públic, es procedirà a l’o-
bertura del sobre núm. 2, excepte de les proposicions
rebutjades, i s’elevaran les admeses, amb l’acta i la
proposta a l’òrgan competent per a l’adjudicació del
contracte al postor que ofereixi el preu més baix que
no excedeixi del tipus.

3. Prèviament a l’elevació a l’òrgan de contractació
de la proposta d’adjudicació, s’incorporaran a l’expe-
dient de contractació, si escau, les certificacions
acreditatives de que el licitador proposat com a adju-
dicatari es troba al corrent de les obligacions tri-
butàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. A aquest efecte es requerirà
l’aportació dels esmentats documents, per a la qual
cosa s’atorgarà el termini màxim de cinc dies hàbils a

comptar des del dia següent al de la recepció del re-
queriment.

4. També prèviament a l’elevació a l’òrgan de con-
tractació de la proposta d’adjudicació es consultarà a
l’aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat
de Recaptació (SIR) que el licitador proposat com a
adjudicatari es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb aquest Ajuntament,
i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incor-
porarà a l’expedient.

5. La mesa de contractació ha de proposar a l’òr-
gan de contractació l’adjudicació del contracte al pos-
tor que, no excedint del pressupost tipus (clàusula 2),
ofereixi el preu més baix. Dita proposta d’adjudicació
no crea cap dret a favor de l’empresari proposat
davant de l’Administració, fins que no s’hagi adjudicat
el contracte per l’òrgan de contractació, qui podrà re-
nunciar al contracte o reiniciar el procediment de
licitació.

Clàusula 11. Adjudicació i perfeccionament del con-
tracte

1. L’òrgan competent adjudicarà el contracte en el
termini màxim de

Opció 1. Tramitació ordinària: 20

Opció 2. Tramitació urgent: 10

dies des de l’obertura de les proposicions rebudes.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els licitadors tenen dret a retirar la seva
proposta i que se’ls torni o cancel·li la garantia cons-
tituïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l’adjudicació,
en virtut de la qual l’adjudicatari i la Corporació resta-
ran obligats al seu compliment. Un cop realitzada la
proposta d’adjudicació, si escau, es tornarà als licita-
dors la garantia provisional, excepte la corresponent
a l’adjudicatari, la qual li serà tornada un cop hagi di-
positat la garantia definitiva i s’hagi formalitzat el con-
tracte.

3. L’acord de l’òrgan de contractació s’ha d’acomo-
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:

a) Si la mesa de contractació ha efectuat la pro-
posta amb infracció de l’ordenament jurídic. Resta ex-
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusi-
vament el licitador en favor del qual es realitzi la
proposta, en el qual cas l’adjudicació s’haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l’òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcionades o
temeràries, en aquest cas la Mesa de contractació
notificarà aquesta circumstància als interessats, i el
termini expressat en l’apartat 1 d’aquesta clàusula
s’ampliarà el doble.

Seran considerades, en principi, desproporciona-
des o temeràries les ofertes que es trobin en els se-
güents supòsits:
1) Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al

pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.

2) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior
en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
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3) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin in-
feriors en més de 10 unitats percentuals a la mit-
jana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, s’exclourà per al còmput de dita mitjana
l’oferta de quantia més elevada quan sigui superi-
or en més de 10 unitats percentuals a dita mit-
jana. En qualsevol cas, es considerarà despropor-
cionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

4) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que si-
guin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
No obstant, si entre elles existeixin ofertes que si-
guin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mit-
jana només amb les ofertes que no es trobin en el
supòsit indicat. En tot cas, si el número de les res-
tants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Paràgraf opcional. Supòsit excepcional en funció de l’objecte
del contracte i les circumstàncies del mercat

Els percentatges establerts en els apartats ante-
riors es redueixen en un terç atès ... (motivació de la
reducció)

La declaració de caràcter desproporcionat o teme-
rari requerirà sol·licitud prèvia d’informació a tots els
licitadors que, suposadament, hi estiguin compresos,
i també l’assessorament tècnic del servei correspo-
nent. L’òrgan de contractació, a la vista dels informes
esmentats, i de la proposta de la Mesa de contrac-
tació, acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
amb el preu més baix que permeti ésser complida a
satisfacció de l’Administració, i en el seu defecte, al
millor postor no incurs en temeritat, llevat que es con-
sideri més adient anunciar nova licitació.

Clàusula 12. Garanties definitives i complementàries
1. Garantia definitiva

Opció 1. Quan el preu del contracte no es determini en fun-
ció de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 de
l’import de l’adjudicació dins dels 15 dies naturals se-
güents a la data de la seva notificació.

Opció 2. Quan el preu del contracte es determini en funció
de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 del
pressupost base de licitació dins dels 15 dies naturals
següents a la data de la notificació de l’adjudicació.
Aquesta quantitat és de … euros.

Opció 3
Ateses les característiques del present contracte,

es dispensa de l’obligació de constituir garantia defi-
nitiva.

2. Garantia definitiva en el supòsit de proposicions
temeràries o desproporcionades

a) No obstant l’apartat anterior, si l’adjudicació es
realitza a favor de l’empresari, la proposició del qual
hagués estat incorreguda inicialment en presumpció
de temeritat, s’exigirà una única garantia definitiva pel
20 per 100 del preu del contracte entès com a import

d’adjudicació o com a pressupost base de licitació si
el preu del contracte s’ha determinat en funció de
preus unitaris.

b) Aquesta garantia substituirà qualsevol altra exi-
gida en aquest plec.

3. La garantia ha de constituir-se a la Tresoreria de
la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1,
Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o pri-
vats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d’assegurança de caució.

4. Per al cas que el document en què es formalitzi
la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no cal-
drà dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Paràgraf opcional. (Garantia fins el 16 per 100)
... . Garantia complementària (article 36.5 del text

refós de la LCAP)
S’estableix el següent sistema de garanties com-

plementàries:
– ... ... ... ...
Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-

ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional només si s’ha exigit garantia definitiva.
(Garantia fins el 6 per 100)

... . Garantia complementària (articles 36.3 del text
refós de la LCAP i 59 del seu Reglament)

Alternativa 1. Quan el preu del contracte no es de-
termini en funció de preus unitaris.
Ateses les característiques especials del pre-
sent contracte, s’estableix una garantia com-
plementària del … per 100 de l’import de l’ad-
judicació amb els mateixos requisits i efectes
que la garantia definitiva.

Alternativa 2. Quan el preu del contracte es determi-
ni en funció de preus unitaris.
Ateses les característiques especials del pre-
sent contracte, s’estableix una garantia com-
plementària del … per 100 del pressupost
base de licitació, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva. Aquesta
quantitat és de ... euros.

Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-
ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional si s’ha exigit la garantia definitiva de l’apartat
1 i les complementàries

En cap cas la garantia definitiva de l’apartat 1
d’aquesta clàusula i les complementàries aplicades
podran superar per acumulació el percentatge del 20
per 100 del preu del contracte.

Clàusula 13. Notificació i formalització del contracte
1. L’adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la licitació.
2. També es notificarà a l’adjudicatari en el termini

de 10 dies hàbils i se’l requerirà perquè dintre dels 15
dies naturals següents a la data de la recepció de la
corresponent notificació acrediti haver constituït la ga-
rantia definitiva i les complementàries, si escau, a la
Tresoreria de la Corporació.

En la mateixa notificació, l’interessat serà citat per-
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l’adjudicatari no atengués l’esmentat re-
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queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb incoació prèvia de l’expedient opor-
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res-
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document ad-
ministratiu, que serà títol suficient per a accedir a
qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà ele-
var-se a escriptura pública si ho sol·licita l’adjudi-
catari, i les despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu càrrec.

Opció 1. Quan la licitació s’ha publicat al DOCE i al BOE i, a
més, quan l’import de l’adjudicació sigui igual o superior a
249.681 euros, IVA exclòs, i l’objecte del contracte es trobi
comprès en alguna de les categories 17 a 27 de les enume-
rades a l’article 206 del Text refós de la LCAP

4. L’adjudicació s’ha de publicar al DOCE i al BOE,
dins d’un termini no superior a 48 dies.

Opció 2. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és igual o superior a 60.101,21 euros

4. L’adjudicació s’ha de publicar mitjançant anunci
al (variable opcional: BOE o BOP o DOGC), en un
termini no superior a 48 dies.

Opció 3. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és inferior a 60.101,21 euros (sense
text)

Clàusula 14. Inici i lloc d’entrega de les prestacions

Opció 1. Tramitació ordinària
L’execució del contracte s’iniciarà el

Alternativa 1: dia següent al de la seva formalitza-
ció.

Alternativa 2: /…/… (d/m/a), o altrament el que es
fixi en la formalització del contracte.

Opció 2. Tramitació urgent
L’execució del contracte s’iniciarà el dia en què

s’hagi constituït la garantia definitiva, si escau, o dins
dels quinze dies naturals a comptar de la notificació
de l’adjudicació.

Per als contractes de consultoria i assistència
El lloc d’entrega de l’objecte del contracte és ...

Paràgraf opcional per als contractes de serveis en què es
consideri necessari

El lloc d’entrega del servei objecte del contracte és
...

Clàusula 15. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l’abonament de

les prestacions al contractista s’efectuarà de confor-
mitat amb el que estableix el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

Opció 1. Per contractes que no siguin de tracte successiu
El contractista ha de presentar al Registre General

de l’Ajuntament, la/es factura/es corresponent/s a les
prestacions executades ... (periodicitat temporal)

Opció 2. Per als contractes de tracte successiu
El director dels treballs expedirà les certificacions

... (periodicitat temporal)

Opció 1. Quan hi hagi operacions preparatòries, com ara ins-
tal·lacions, adquisicions d’equips o mitjans auxiliars

El contractista tindrà dret a percebre fins a un 20
per 100 de l’import total del contracte com a abona-
ment a compte per operacions preparatòries, amb
prestació de la corresponent garantia, en metàl·lic o
aval, en el percentatge establert en el Plec de clàu-
sules administratives generals. Aquesta garantia serà
tornada o cancel·lada a mesura que es vagin efec-
tuant les deduccions pel reintegrament dels abona-
ments a compte percebuts.

Les operacions preparatòries i els criteris i forma
de valoració són els següents:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...
El director dels treballs, prèvia audiència del con-

tractista, proposarà a l’òrgan de contractació l’abo-
nament concret que procedeixi.

Opció 2. Quan no s’hagin previst operacions preparatòries
(sense text)

Paràgraf opcional. Per als contractes de consultoria i assis-
tència i serveis de tracte successiu, quan s’autoritzin valora-
cions i certificacions parcials

El contractista podrà sol·licitar l’abonament de les
certificacions derivades de valoracions parcials per
treballs realitzats abans del seu lliurament parcial, as-
segurant els pagaments mitjançant la prestació de les
corresponents garanties pel seu import.

Clàusula 16. Revisió de preus

Opció 1
1. L’import de les revisions que siguin procedents

es farà efectiu mitjançant l’abonament o descompte
corresponent en les factures o certificacions, si es-
cau, o pagaments parcials o, excepcionalment, en la
liquidació del contracte, si no s’han pogut incloure en
les esmentades factures o certificacions, si escau, o
pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se-
güent:

– ... ... ... ...

Opció 2
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques del present contracte.

Paràgraf opcional per al cas de previsió de pròrroga i de
considerar-se necessària la revisió de preus, sempre que
hagi transcorregut un any des de l’adjudicació:

Tanmateix, en cas d’acordar-se la pròrroga del
contracte, s’actualitzaran els preus d’acord amb l’Ín-
dex de Preus al Consum (IPC) general a nivell estatal
corresponent a la mitja de l’IPC acumulat dels tres úl-
tims mesos anteriors a la conformitat del contractista
a la proposta de pròrroga formulada pel servei tècnic
corresponent.

Clàusula 17. Direcció i inspecció de l’execució del
contracte

L’Ajuntament designarà un director dels treballs en-
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tre el personal tècnic de la Corporació o aliè. El direc-
tor dels treballs és el responsable de la comprovació,
coordinació i vigilància de la correcta realització dels
serveis contractats, que efectuarà les funcions de di-
recció i inspecció mitjançant les verificacions cor-
responents.

Paràgraf opcional. Per als contractes de serveis, quan s’es-
caigui.

L’Ajuntament designarà, de la mateixa forma, un
tècnic competent en matèria de prevenció de riscos
laborals, que s’integrarà dins de la direcció facultati-
va, i que assumirà les funcions de coordinació d’ac-
tivitats empresarials a què fa referència l’article 24 de
la Llei 31/1995.

Clàusula 18. Obligacions del contractista
1. A més de les obligacions establertes en el Plec

de clàusules administratives generals, el contractista
està obligat a:

a) Especificar les persones concretes que execu-
taran les prestacions i acreditar la seva afiliació i si-
tuació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici
de l’execució del contracte. Durant la vigència del
contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d’aquelles perso-
nes i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a
dret.

b) Designar una persona responsable de la bona
marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d’enllaç amb els corresponents ser-
veis municipals i el director dels treballs.

c) Assumir les despeses de publicitat de la licitació
establertes en aquest plec. A tal efecte, i de confor-
mitat amb les bases d’execució del pressupost mu-
nicipal, l’Ajuntament descomptarà l’import de les
esmentades despeses de la primera certificació o fac-
tura que s’expedeixi o de les següents, si fos ne-
cessari.

Paràgraf opcional
...) Acreditar la contractació d’una pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil per un import de ...
euros, que haurà de presentar en el Registre General
d’aquest Ajuntament dins del termini d’un mes a
comptar des de l’inici de les prestacions.

Paràgraf opcional per al cas de permetre la subcontractació
...) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s sub-

contracte/s que pretengui celebrar i, un cop signat/s,
aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la
seva subscripció.

Paràgraf opcional
...) Guardar reserva respecte de les dades o ante-

cedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasió del contracte.

Paràgraf opcional. Per als contractes de consultoria i assis-
tència i de serveis de tracte successiu

...) Presentar per a la seva aprovació, en el Regis-
tre General d’aquest Ajuntament, dins del termini de
trenta dies des de la formalització del contracte, un
programa de treball amb planificació detallada de l’e-
xecució de cadascuna de les diverses fases i la seva
quantia, en què es realitzaran els treballs.

Paràgraf opcional. Per als contractes de serveis, quan s’es-
caigui

…) També resta obligat al compliment de la norma-
tiva general sobre prevenció de riscos laborals i, en
particular a:
– Presentar en qualsevol de les oficines del Regis-

tre General de la Corporació, en el termini màxim
de trenta dies a comptar des del següent al de la
notificació de l’adjudicació, un document on s’es-
pecifiqui la Planificació de l’activitat preventiva ge-
neral de l’empresa, adaptada a les prestacions
objecte del contracte, que serà aprovat abans de
l’inici dels treballs, en què s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions con-
tingudes a l’Annex ... al plec de prescripcions tèc-
niques sobre acció preventiva de riscos laborals.
El contingut del document de Planificació s’ajusta-
rà als requeriments inclosos a l’esmentat Annex.

– Donar compliment a les disposicions sobre coor-
dinació d’activitats empresarials a què es refereix
l’article 24 de la Llei 31/1995, així com de les obli-
gacions que es deriven dels capítols III-VI d’a-
questa mateixa Llei, en matèria de cooperació en
l’aplicació de la normativa sobre prevenció de ris-
cos laborals per al cas que en el mateix centre de
treball desenvolupin activitats treballadors de dos
o més empreses i/o personal dependent de la
Corporació, de conformitat amb el procediment
establert a l’Annex sobre acció preventiva de ris-
cos laborals.

Paràgraf opcional: altres obligacions
...) També seran obligacions de l’adjudicatari:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 19. Recepció i termini de garantia

Opció 1
1. La constatació de la correcta execució de les

prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el
termini d’un mes següent al seu lliurament o realitza-
ció, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfac-
ció de l’Ajuntament

Opció 2
1. La constatació de la correcta execució de les

prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el
termini dels ... següents al seu lliurament o realitza-
ció, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfac-
ció de l’Ajuntament

Paràgraf opcional
L’Ajuntament es reserva el dret d’efectuar les se-

güents comprovacions en el moment de la recepció
de la qualitat de l’objecte del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. Rebudes les prestacions, es procedirà a substi-
tuir la garantia constituïda en el seu dia, en els supò-
sits de les garanties complementàries o la definitiva
del 20 per 100 en el cas de proposicions temeràries o
desproporcionades, per una altra del 4 per 100 del
preu del contracte.
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3. Un cop efectuada la recepció de les prestacions,
s’acordarà la liquidació del contracte dins del termini
d’un mes.

Opció 1
4. També un cop efectuada la recepció o conformi-

tat, començarà a córrer el termini de garantia, que
serà de ... .

Opció 2
4. En el present contracte no es fixa termini de ga-

rantia atesa la seva naturalesa i característiques.

Opció 1. Quan hi hagi garantia i termini de garantia
5. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la ga-

rantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del contracte,
si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al
contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia.

Opció 2. Per quan hi hagi garantia però no s’hagi fixat termi-
ni de garantia

5. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la
garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del con-
tracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin
d’exigir al contractista.

Clàusula 20. Subcontractació i cessió

Opció 1

Alternativa 1
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers
la realització parcial del contracte amb el com-
pliment dels requisits i obligacions legalment
establerts fins a un percentatge que no podrà
excedir del 50 per 100 del preu del contracte.

Alternativa 2. Quan es concretin les prestacions par-
cials que no podran excedir del 50 per 100 del preu
del contracte
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb ter-
cers, amb el compliment dels requisits i obliga-
cions legalment establerts, les següents pres-
tacions parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte, amb auto-
rització expressa de l’Ajuntament i amb el compliment
dels requisits legalment establerts.

Opció 2
En el present contracte resten prohibides la

subcontractació i la cessió.

Opció 3
1. En el present contracte resta prohibida la

subcontractació.
2. Els drets i obligacions dimanants del contracte

poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte, amb auto-
rització expressa de l’Ajuntament i amb el compliment
dels requisits legalment establerts.

Opció 4

Alternativa 1
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers
la realització parcial del contracte amb el com-
pliment dels requisits i obligacions legalment
establerts fins a un percentatge que no podrà
excedir del 50 per 100 del preu del contracte.

Alternativa 2. Quan es concretin les prestacions par-
cials que no podran excedir del 50 per 100 del preu
del contracte
1.L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers,
amb el compliment dels requisits i obligacions
legalment establerts, les següents prestacions
parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 21. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, com
també dels terminis parcials assenyalats per a l’exe-
cució successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces-
sitarà intimació prèvia per part de l’Administració.

Opció 1
3. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total, l’Administració podrà optar
per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,12 per
cada 601,01 euros del preu del contracte.

Opció 2. Per al cas de voler-se establir altres penalitzacions
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables,

hagués incorregut en demora respecte al compliment
del termini total, l’Administració podrà optar per la reso-
lució del contracte o per la imposició de les següents
penalitzacions, en relació al preu del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audièn-
cia al contractista perquè pugui formular al·legacions
en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contracta-
ció resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora
respecte al compliment del termini total, arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de
contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne
la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

6. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Paràgraf opcional
7. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del terminis parcials, l’Administració podrà op-
tar per la resolució del contracte o per la imposició de
les següents penalitzacions:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...
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Clàusula 22. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats

i sancions establertes en el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

A part de les establertes a l’esmentat Plec, consti-
tueixen

a) Faltes molt greus:
– L’incompliment de les prescripcions sobre senya-

lització i seguretat de tercers en les prestacions.
– L’incompliment molt greu de les obligacions deri-

vades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals i, en especial, de les del pla de se-
guretat i salut en les prestacions.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

b) Faltes greus
– L’incompliment de les prescripcions municipals

sobre comunicació de les prestacions.
– L’incompliment, que no constitueixi falta molt

greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i, en
especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

c) Faltes lleus
– L’incompliment de les obligacions de caràcter for-

mal o documental exigides en la normativa de
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipifi-
cades com a greus o molt greus.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

Les faltes establertes en aquest plec se subjecten,
segons llur tipificació, al règim de sancions i altres
responsabilitats previst al Plec de clàusules adminis-
tratives generals.

Clàusula 23. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualse-

vol de les causes establertes al Plec de clàusules ad-
ministratives generals, amb els efectes assenyalats.

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, cons-
titueixen causes específiques de resolució:

a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la

normativa general sobre prevenció de riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre

comunicació de les prestacions

d) L’incompliment de les altres obligacions contrac-
tuals essencials.

e) Les altres establertes legalment per a aquests ti-
pus de contracte.

Paràgraf opcional
...) No haver aportat l’adjudicatari la pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil exigida en el present
plec, en el termini d’un mes a comptar des de l’inici
de les prestacions.

Paràgraf opcional
...) No haver guardat la deguda reserva respecte

de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb oca-
sió del contracte.

Paràgraf opcional. Per als contractes de serveis
...) No haver aportat el pla de seguretat i salut en el

treball exigit en el present plec.

Paràgraf opcional
...) L’incompliment de l’execució parcial de les

prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

Paràgraf opcional. Altres causes
...) ... ... ... ...

Barcelona, ... de ... de ... .
L’administrador/a

Signat:

Diligència:

Opció 1
El present plec és conforme al Plec de clàusules

administratives generals aprovat pel Plenari del Con-
sell Municipal en acord de 28-VI-2002 i al plec tipus
de clàusules particulars aprovat per decret de l’Alcal-
dia de ..., i les seves adequacions s’ajusten a dret.

Opció 2
S’adjunta informe.

Opció 1
El/La secretari/ària tecnicojurídic/a

Opció 2
El/La secretari/ària delegat/ada

Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA RED ACCIÓ DEL PROJECTE ...

TRAMITACIÓ:

Opció 1.  ORDINÀRIA

Opció 2.  URGENT

PROCEDIMEN: OBERT
FORMA D’ADJUDICACIÓ: SUBHASTA

Codi de Descripció
contracte contracte

Codi Codi CPV (en cas de
CPA publicitat comunitària)

Import Tipificació
pressup. contracte

Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
El present contracte de consultoria i assistència té

per objecte la redacció del projecte ...

Paràgraf opcional per al cas que l’estudi sigui encomanat al
projectista

Formarà part del projecte l’estudi o l’estudi bàsic de
seguretat i salut en les obres, segons els casos, amb
el contingut que prescriu el Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre.

La documentació incorporada a l’expedient que té
naturalesa contractual és ...

Aquest contracte té naturalesa administrativa i se
sotmet a la legislació de contractes de les Administra-
cions públiques i al Plec de clàusules administratives
generals de l’Ajuntament de Barcelona.

Paràgraf opcional: altres normes
A part de la normativa esmentada al Plec de clàu-

sules administratives generals, són també d’aplicació
a aquest contracte

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 2. Pressupost base de licitació
El pressupost del contracte és de … euros. Aques-

ta quantitat serveix de tipus per a la subhasta.
El sistema de determinació del preu és ...
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de

la totalitat de l’objecte del contracte, i el preus consig-
nats porten implícits tots els conceptes previstos en el
Plec de clàusules administratives generals, i anirà
amb càrrec a la/es partida/es següent/s:

Paràgraf opcional. Reajustament d’anualitats en el cas de
despeses plurianuals

En els supòsits previstos legalment, aquestes anu-
alitats es reajustaran amb la conformitat del contrac-
tista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit
d’audiència i l’informe de la Intervenció.

Paràgraf opcional. Quan el preu del contracte es determini
en funció de preus unitaris

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat
import en atenció a què les factures, un cop finalitzat
el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior
a la inicialment prevista.

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit-
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l’adjudicació s’efectuï en
exercici anterior al de la seva execució

Atès que el contracte es formalitza en exercici an-
terior al de l’inici de l’execució, se sotmet l’adjudicació
a la condició suspensiva d’existència de crèdit ade-
quat i suficient per a finançar les obligacions deriva-
des d’aquest contracte a l’exercici corresponent.

Any C.Econ C.Func C.Orgànic Import

Import total
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Clàusula 3. Termini d’execució
La durada màxima del contracte serà de … any/ s,

… mes/os, …dia/es.

Paràgraf opcional. Per als contractes en què es consideri
necessària la fixació de terminis parcials

S’estableixen els següents terminis parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Paràgraf opcional per al cas de previsió de pròrroga
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se

... (anualment / altra periodicitat), per mutu acord de les
parts, manifestat expressament, fins a un màxim de…

El contractista haurà de prestar la seva conformitat,
de forma expressa, a la proposta de pròrroga formu-
lada pel servei tècnic corresponent, un mes abans de
la finalització de la seva vigència inicial o de les seves
pròrrogues.

Clàusula 4. Expedient de contractació, procediment i
forma d’adjudicació

1. L’expedient de contractació serà objecte de la
tramitació

Opció 1: ordinària.

Opció 2: urgent.

2. El present contracte s’adjudicarà pel procedi-
ment obert.

3. La forma d’adjudicació serà la de subhasta
d’acord amb la justificació incorporada a l’expedient i
a l’empara de l’article 75 del Text refós de la LCAP,
en relació amb el 74.2.

Clàusula 5. Publicitat de la licitació

Opció 1
1. La present licitació es publicarà mitjançant anun-

ci al ... (variable opcional: BOE o BOP o DOGC) amb
una antelació mínima de:

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim a la recep-
ció de les proposicions.

Opció 2. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els com-
presos en la categoria 8, quan la quantia del contracte IVA
exclòs, sigui igual o superior a 249.681 euros, equivalents a
200.000 drets especials de gir,

1. La licitació es publicarà mitjançant anunci al Dia-
ri Oficial de les Comunitats Europees (DOCE), amb
una antelació mínima de 52 dies naturals a comptar
de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicaci-
ons Oficials de les Comunitats Europees, del dia as-
senyalat com a últim per a la presentació de les pro-
posicions. Posteriorment es publicarà al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, on es farà constar la
data de la remissió de l’anunci al DOCE.

Opció 3. Per als contractes inclosos en la categoria 8 de l’ar-
ticle 206 del text refós de la LCAP, quan la quantia del con-
tracte IVA exclòs, sigui igual o superior a 200.000 euros.

1. La licitació es publicarà mitjançant anunci al Dia-
ri Oficial de les Comunitats Europees (DOCE), amb
una antelació mínima de 52 dies naturals a comptar
de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publica-
cions Oficials de les Comunitats Europees, del dia
assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions. Posteriorment es publicarà al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, on es farà constar la
data de la remissió de l’anunci al DOCE.

2. L’import màxim de les despeses de publicitat de
la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els diaris o but-
lletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de
... euros.

Clàusula 6. Condicions de capacitat i solvència dels
licitadors

1. Estan capacitades per contractar les persones fí-
siques que tinguin la titulació universitària adient a
l’objecte del contracte, inscrites en algun dels col·le-
gis oficials d’Espanya, i les persones jurídiques amb
condició d’empresa consultora, en ambdós casos
amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incor-
regudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibi-
cions de contractar determinats per la legislació vi-
gent. Les empreses consultores han de tenir com a
finalitat realitzar activitats que tinguin relació directa
amb l’objecte del contracte, segons resulti, si escau,
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
han de disposar d’una organització amb elements su-
ficients per a la deguda execució del contracte.

En tot cas, el projecte haurà de ser redactat per un
equip tècnic dirigit per un titulat universitari adient per
a l’objecte del contracte i l’equip mínim serà l’esta-
blert en el plec de prescripcions tècniques.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d’empresaris que es constitueixi temporalment a aquest
efecte.

Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’a-
creditar la solvència exigida en aquest plec conforme
a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.

3. No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre-
ses que haguessin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques relatives a aquest contrac-
te si aquesta participació pogués provocar restricci-
ons a la lliure concurrència o suposar un tractament
de privilegi en relació a la resta de les empreses lici-
tadores.

4. Els empresaris que concorrin a la present licita-
ció hauran d’acreditar la precisa solvència econòmi-
ca, financera i tècnica o professional, per a la qual
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cosa s’estableixen els següents criteris, basats en els
mitjans establerts en aquest plec a la clàusula se-
güent, per procedir a la selecció de les empreses que
podran accedir a l’adjudicació del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els
licitadors

La documentació es presentarà en dos sobres tan-
cats, signats pel licitador, i a l’interior de cada sobre
s’incorporarà una relació, en full independent, en la
que es faci constar els documents inclosos numèrica-
ment ordenats.

1. Sobre núm. 1.
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Documenta-

ció administrativa per al procediment relatiu al con-
tracte núm. ... que té per objecte ..., expedient núm.
..., tramitat per ... (dependència) ..., presentada per ...
amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de comunica-
cions ..., telèfon ..., fax ... e-mail ... “

El sobre ha de contenir els documents que tot se-
guit es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b.1, c) e) i f). A aquests darrers
efectes, s’incorporarà a l’expedient diligència acredi-
tativa dels documents vigents aportats pels empresa-
ris i que figurin en l’esmentat Registre.

L’aportació del document acreditatiu de la inscrip-
ció en el Registre de Licitadors de qualsevol Adminis-
tració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert
conveni de col·laboració, amb els mateixos requisits i
continguts, eximirà de la presentació dels documents
que hi figurin inscrits i que siguin exigits a la present
clàusula.

Igualment, es consultarà a l’aplicació informàtica
municipal del Sistema Integrat de Recaptació (SIR)
que els empresaris es troben al corrent del compli-
ment de les seves obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la con-
sulta i s’incorporarà a la documentació administrativa
del licitador.

a) Documents que acrediten la personalitat i capa-
citat d’obrar de l’empresari:
a.1 Per a les persones físiques (empresaris individu-

als i professionals), document nacional d’identitat
(DNI), o document que el substitueixi, i el número
d’identificació fiscal (NIF).

a.2 Per a les persones jurídiques, escriptura de cons-
titució i modificació, en el seu cas, degudament
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan
aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació
mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o docu-
ment de constitució, de modificació, estatuts o
acta fundacional, en què constin les normes regu-
ladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el
seu cas, en el Registre oficial corresponent.

a.3 Per a les empreses no espanyoles d’Estats mem-
bres de la Comunitat Europea, o signataris de l’a-
cord sobre l’Espai Econòmic Europeu, la inscripció
en els registres o presentació de les certificacions
que s’indiquen a l’annex I del Reglament General
de la LCAP, en funció dels diferents contractes.

a.4 Per a les empreses estrangeres no compreses a
l’apartat anterior, informe expedit per la missió di-

plomàtica permanent o oficina consular d’Espa-
nya del lloc del domicili de l’empresa.
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la res-
pectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya
o de la Secretaria General del Comerç exterior del
Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat sig-
natari de l’acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el
contracte sigui de quantia igual o superior al llin-
dars per a la publicitat comunitària, o en cas con-
trari, l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmenta-
da missió diplomàtica.

b) Documents que acrediten l’apoderament, si
l’empresari actua mitjançant representant o es tracta
d’una persona jurídica:
b.1 Document públic d’apoderament, degudament

inscrit en el Registre públic corresponent i validat
per la Secretaria General de la Corporació o per-
sona en qui delegui.

b.2 DNI i NIF del representant i del signant de la pro-
posició econòmica.

c) Documents o mitjans que acrediten la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, per tal
d’acomplir els criteris de selecció de les empreses
que podran accedir a l’adjudicació del contracte:
c.1 Per a acreditar la solvència econòmica i financera,

sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació conside-
rada suficient per l’Ajuntament:

Paràgraf opcional
– Declaració relativa a la xifra de negocis global i

dels serveis o treballs realitzats per l’empresa en
el curs dels últims tres exercicis.

Paràgraf opcional
– Informe d’institucions financeres o, en el seu cas,

justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.

Paràgraf opcional
– Tractant-se de persones jurídiques, presentació

dels comptes anuals dels dos últims exercicis
dipositats o presentats al Registre Mercantil o
extracte dels comptes en el supòsit que la seva
publicació sigui obligatòria en els Estats on
aquelles es trobin establertes.

c.2 Per a acreditar la solvència tècnica o professional:

Paràgraf opcional
– Titulacions acadèmiques i professionals i expe-

riència dels empresaris i del personal de direcció
de l’empresa i, en particular, del personal respon-
sable de l’execució del contracte.

Paràgraf opcional
– Relació dels principals serveis o treballs realitzats

en els últims tres anys, amb expressió dels
imports, dates i beneficiaris públics o privats
d’aquells treballs.

Paràgraf opcional
– Descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques

participants en el contracte, integrades o no direc-
tament en l’empresa del contractista, especial-
ment dels responsables del control de qualitat.
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Paràgraf opcional
– Declaració que indiqui la mitjana anual de perso-

nal, fent esment, si escau, del grau d’estabilitat en
l’ocupació i la plantilla del personal directiu durant
els tres últims anys.

Paràgraf opcional
– Declaració del material, instal·lacions i equip tèc-

nic del qual disposi l’empresari per a la realització
del contracte.

Paràgraf opcional
– Declaració de les mesures adoptades pels empre-

saris per a controlar la qualitat, i també dels mit-
jans d’estudi i d’investigació de què disposin.

Paràgraf opcional
– Quan es tracti de serveis o treballs complexos o

quan, excepcionalment, hagin de respondre a una
finalitat especial, un control efectuat per l’òrgan de
contractació o en nom d’aquest per un organisme
oficial o homologat competent de l’Estat en què
estigui establert l’empresari, amb l’acord de l’es-
mentat organisme sobre la capacitat tècnica de
l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans
d’estudi i d’investigació de què disposi i sobre les
mesures de control de la qualitat.

d) Declaració responsable, signada pel legal repre-
sentant, de què el licitador no es troba incorregut en
cap causa de prohibició per a contractar amb l’Admi-
nistració. Aquesta declaració haurà de contenir ex-
pressament el fet de trobar-se al corrent del compli-
ment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

e) En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, sempre que es tracti d’activitats que hi estiguin
subjectes, i per al cas que l’alta no s’hagi efectuat a
l’Ajuntament de Barcelona:
e.1 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta a l’Im-

post en exercicis anteriors:
– L’últim rebut de l’Impost per l’epígraf corresponent

a l’objecte del contracte; i
– Una declaració responsable, signada pel legal re-

presentant de l’empresa, de no haver-se donat de
baixa a la matrícula de l’Impost.

e.2 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta en el
present exercici:

– Declaració censal d’alta a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte

f) Només en el cas de qualsevol empresa estran-
gera, declaració, signada pel legal representant, de
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espa-
nyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se
del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur ju-
risdiccional estranger que correspongui al licitador.

g) Si escau, declaració responsable del represen-
tant legal de l’empresari conforme la documentació
que consta en el Registre de Licitadors corresponent
manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d’empresaris:
h.1 Cadascun dels empresaris que la componen haurà

d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència,
conforme als apartats anteriors, amb acompliment,
si escau, del que disposa la clàusula anterior.

h.2 Caldrà presentar el document acreditatiu del no-
menament d’un representant o apoderat únic amb
facultats bastants per exercir els drets i complir
les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels em-
presaris que la subscriuen, i la participació de ca-
dascun d’ells, i el compromís de constituir-se for-
malment en Unió temporal, cas de resultar
adjudicataris, fins l’extinció del contracte.

h.3 Es podrà incorporar el NIF provisional assignat
per l’Administració competent. Només en el cas
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar
la seva constitució en escriptura pública i aportar
el NIF definitivament assignat.

h.4 Podran constituir la garantia provisional, si resulta
exigible, una o vàries de les empreses partici-
pants en la unió, sempre que en conjunt arribin a
la quantia exigida en aquest plec, però en ambdós
supòsits la/es garantia/es hauran de garantir de
forma solidària les empreses que han d’integrar la
UTE.

Opció 1. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16 de
l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els compresos en
la categoria 8 i quan el pressupost sigui igual o superior a
249.681 euros, equivalents a 200.000 drets especials de gir),
IVA exclòs.

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 2. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els com-
presos en la categoria 8 i quan el pressupost sigui inferior a
249.681 euros, equivalents a 200.000 drets especials de
gir), IVA exclòs, i es consideri convenient la constitució de
garantia provisional

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 3. Per als contractes inclosos en les categories 1 a 16
de l’article 206 del text refós de la LCAP, excepte els com-
presos en la categoria 8 i quan el pressupost sigui inferior a
249.681 euros, equivalents a 200.000 drets especials de
gir), IVA exclòs, i no es consideri convenient la constitució
de garantia provisional (sense text)

Opció 4. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i quan
el pressupost sigui igual o superior a. 200.000 euros, IVA
exclòs.

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalit-
zi la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no
caldrà dur a terme la seva validació per l’Ajunta-
ment.
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Opció 5. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i quan
el pressupost sigui inferior a.200.000 euros, IVA exclòs, i es
consideri convenient la constitució de garantia provisional

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 6. Per als contractes inclosos en la categoria 8 i quan
el pressupost sigui inferior a.200.000 euros, IVA exclòs, i no
es consideri convenient la constitució de garantia provisional
(sense text)

Paràgraf opcional: altra documentació
– ... ... ... ...

Si els anteriors documents es presenten mitjançant
fotocòpies, hauran d’estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l’òrgan de con-
tractació o per un funcionari d’aquesta Corporació.

2. Sobre núm. 2.
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Proposició

econòmica per al procediment relatiu al contracte
núm. ... que té per objecte ... expedient núm. ..., tra-
mitat per ... (dependència), presentada per ... amb
CIF/NIF...

El sobre contindrà l’oferta econòmica signada pel
licitador o persona que el representi i una declaració
també signada, expressiva de si s’acull o no a la mo-
dalitat de constitució de la garantia definitiva, si es-
cau, mitjançant retenció del preu.

Opció 1
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

següent:
“El Sr./La Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm.

..., amb DNI/NIF núm. ..., major d’edat, en nom propi,
o en representació de l’empresa ... amb domicili a ...
carrer ... núm. ..., assabentat/ada de les condicions
exigides per a optar a l’adjudicació del contracte núm.
..., que té per objecte ..., es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques,

Alternativa 1: pel preu de ... euros (en lletres i
xifres), amb el següent desglossament:

Alternativa 2: d’acord amb el detall que s’adjun-
ta com a annex.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per a contractar amb l’Administració i no està incorre-
gut en cap prohibició de contractar legalment esta-
blerta.

(Lloc, data i signatura)”.

Opció 2
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

que s’adjunta com a annex a aquest plec.

Clàusula 8. Presentació de proposicions i de la
documentació

Opció 1
1. El termini per a la presentació de la documenta-

ció exigida serà de

Alternativa 1.Ttramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals, des del següent al de la publicació
de l’últim anunci oficial.

Opció 2
1. El termini per a la presentació de la documenta-

ció exigida és de 52 dies naturals, termini que queda-
rà reduït a 36, si s’hagués publicat l’anunci indicatiu,
la qual circumstància s’ha de reflectir a l’anunci de li-
citació, a comptar des de la data de la remesa de
l’anunci al DOCE, sempre que hagin transcorregut

Alternativa 1.Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals des de la publicació de l’anunci al
BOE.

Paràgraf opcional.
S’admet l’anunci, per correu electrònic, de la tra-

mesa de la documentació per correu sempre i quan
compleixi els requisits de l’article 80 del Reglament
General de la LCAP.

2. Les proposicions es podran presentar a l’oficina
del Registre General ... situada a ... . També podran
presentar-se a qualsevol altra oficina de l’esmentat
Registre.

Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el
termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.

Clàusula 9. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L’alcalde o persona en qui delegui,

d’acord amb l’article 13 de la Carta de Barcelona.
Vocals:

Titulars Substituts
1. El/La interventor/a general ... ... ... ...
2. El/La secretari/a general ... ... ... ...
3. El cap del departament d’Administració ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari
de la Corporació.

Clàusula 10. Obertura de proposicions i proposta
d’adjudicació

1. La Mesa de contractació, que es reunirà ... hàbil
després de la finalització del termini de presentació

Preu sense IVA … euros

Tipus IVA (… %) Import IVA … euros

Preu del contracte … euros +
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de proposicions, qualificarà prèviament la documen-
tació integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defec-
tes o omissions subsanables, atorgarà un termini de
tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Tanmateix, la
Mesa de contractació podrà recaptar dels empresaris
aclariments sobre els certificats i documents presen-
tats, o requerir-los per a la presentació d’altres com-
plementaris, que hauran de presentar-se en un termi-
ni no superior a cinc (5) dies naturals, sense que
puguin presentar-se després d’haver-se declarat ad-
meses les ofertes.

2. Posteriorment, en acte públic, es procedirà a
l’obertura del sobre núm. 2, excepte de les proposici-
ons rebutjades, i s’elevaran les admeses, amb l’acta i
la proposta a l’òrgan competent per a l’adjudicació del
contracte al postor que ofereixi el preu més baix que
no excedeixi del tipus.

3. Prèviament a l’elevació a l’òrgan de contractació
de la proposta d’adjudicació, s’incorporaran a l’expe-
dient de contractació, si escau, les certificacions acre-
ditatives de que el licitador proposat com a adjudica-
tari es troba al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposici-
ons vigents. A aquest efecte es requerirà l’aportació
dels esmentats documents, per a la qual cosa s’ator-
garà el termini màxim de cinc dies hàbils a comptar
des del dia següent al de la recepció del requeriment.

4. També prèviament a l’elevació a l’òrgan de con-
tractació de la proposta d’adjudicació es consultarà a
l’aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat
de Recaptació (SIR) que el licitador proposat com a
adjudicatari es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb aquest Ajuntament,
i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incor-
porarà a l’expedient.

5. La mesa de contractació ha de proposar a l’òr-
gan de contractació l’adjudicació del contracte al pos-
tor que, no excedint del pressupost tipus (clàusula 2),
ofereixi el preu més baix. Dita proposta d’adjudicació
no crea cap dret a favor de l’empresari proposat da-
vant de l’Administració, fins que no s’hagi adjudicat el
contracte per l’òrgan de contractació, qui podrà re-
nunciar al contracte o reiniciar el procediment de li-
citació.

Clàusula 11. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L’òrgan competent adjudicarà el contracte en el
termini màxim de

Opció 1. Tramitació ordinària: 20

Opció 2. Tramitació urgent: 10

dies des de l’obertura de les proposicions rebudes.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els licitadors tenen dret a retirar la seva
proposta i que se’ls torni o cancel·li la garantia consti-
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l’adjudicació,
en virtut de la qual l’adjudicatari i la Corporació resta-
ran obligats al seu compliment. Un cop realitzada la
proposta d’adjudicació, si escau, es tornarà als licita-
dors la garantia provisional, excepte la corresponent
a l’adjudicatari, la qual li serà tornada un cop hagi di-
positat la garantia definitiva i s’hagi formalitzat el con-
tracte.

3. L’acord de l’òrgan de contractació s’ha d’acomo-
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:

a) Si la mesa de contractació ha efectuat la proposta
amb infracció de l’ordenament jurídic. Resta exceptuat
el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licita-
dor en favor del qual es realitzi la proposta, en el qual
cas l’adjudicació s’haurà de fer a favor de la següent
proposició més avantatjosa no afectada per la infracció.

b) Si l’òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcionades o
temeràries, en aquest cas la Mesa de contractació
notificarà aquesta circumstància als interessats, i el
termini expressat en l’apartat 1 d’aquesta clàusula
s’ampliarà el doble.

Seran considerades, en principi, desproporciona-
des o temeràries les ofertes que es trobin en els se-
güents supòsits:
1) Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al

pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.

2) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior
en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.

3) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin infe-
riors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà per al còmput de dita mitjana l’oferta de
quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En qual-
sevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.

4) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que si-
guin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
No obstant, si entre elles existeixin ofertes que si-
guin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mit-
jana només amb les ofertes que no es trobin en el
supòsit indicat. En tot cas, si el número de les res-
tants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Paràgraf opcional. Supòsit excepcional en funció de l’objecte
del contracte i les circumstàncies del mercat

Els percentatges establerts en els apartats ante-
riors es redueixen en un terç atès ... (motivació de la
reducció)

La declaració de caràcter desproporcionat o teme-
rari requerirà sol·licitud prèvia d’informació a tots els
licitadors que, suposadament, hi estiguin compresos,
i també l’assessorament tècnic del servei correspo-
nent. L’òrgan de contractació, a la vista dels informes
esmentats, i de la proposta de la Mesa de contracta-
ció, acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
amb el preu més baix que permeti ésser complida a
satisfacció de l’Administració, i en el seu defecte, al
millor postor no incurs en temeritat, llevat que es con-
sideri més adient anunciar nova licitació.

Clàusula 12. Garanties definitives i complementàries
1. Garantia definitiva

Opció 1. Quan el preu del contracte no es determini en fun-
ció de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
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una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 de
l’import de l’adjudicació dins dels 15 dies naturals se-
güents a la data de la seva notificació.

Opció 2. Quan el preu del contracte es determini en funció
de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 del
pressupost base de licitació dins dels 15 dies naturals
següents a la data de la notificació de l’adjudicació.
Aquesta quantitat és de … euros.

Opció 3
Ateses les característiques del present contracte,

es dispensa de l’obligació de constituir garantia defi-
nitiva.

2. Garantia definitiva en el supòsit de proposicions
temeràries o desproporcionades

a) No obstant l’anterior, si l’adjudicació es realitza a
favor de l’empresari, la proposició del qual hagués
estat incorreguda inicialment en presumpció de teme-
ritat, s’exigirà una única garantia definitiva pel 20 per
100 del preu del contracte entès com a import d’adju-
dicació o com a pressupost base de licitació si el preu
del contracte s’ha determinat en funció de preus uni-
taris.

b) Aquesta garantia substituirà qualsevol altra exi-
gida en aquest plec.

3. La garantia ha de constituir-se a la Tresoreria de
la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1,
Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o pri-
vats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d’assegurança de caució.

4. Per al cas que el document en què es formalitzi
la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no cal-
drà dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Paràgraf opcional. (Garantia fins al 16 per 100)
... . Garantia complementària (article 36.5 del text

refós de la LCAP)
S’estableix el següent sistema de garanties com-

plementàries:
– ... ... ... ...
Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-

ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional només si s’ha exigit garantia definitiva.
(Garantia fins al 6 per 100)

... . Garantia complementària (article 36.3 del text
refós de la LCAP i 59 del seu Reglament)

Alternativa 1. Quan el preu del contracte no es determini
en funció de preus unitaris
Ateses les característiques especials del present
contracte, s’estableix una garantia complementà-
ria del … per 100 de l’import de l’adjudicació amb
els mateixos requisits i efectes que la garantia de-
finitiva.

Alternativa 2. Quan el preu del contracte es determini en
funció de preus unitaris
Ateses les característiques especials del present
contracte, s’estableix una garantia complementà-
ria del … per 100 del pressupost base de licitació,
amb els mateixos requisits i efectes que la garan-
tia definitiva. Aquesta quantitat és de ... euros.

Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-
ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional si s’ha exigit la garantia definitiva de l’a-
partat 1 i les complementàries

En cap cas la garantia definitiva de l’apartat 1
d’aquesta clàusula i les complementàries aplicades
podran superar per acumulació el percentatge del 20
per 100 del preu del contracte.

Clàusula 13. Notificació i formalització del contracte
1. L’adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la licitació.
2. També es notificarà a l’adjudicatari en el termini

de 10 dies hàbils i se’l requerirà perquè dintre dels 15
dies naturals següents a la data de la recepció de la
corresponent notificació acrediti haver constituït la ga-
rantia definitiva i les complementàries, si escau, a la
Tresoreria de la Corporació.

En la mateixa notificació, l’interessat serà citat per-
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l’adjudicatari no atengués l’esmentat re-
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb incoació prèvia de l’expedient opor-
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res-
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document adminis-
tratiu, que serà títol suficient per a accedir a qualsevol
registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a es-
criptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari, i les despe-
ses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.

Opció 1. Quan la licitació s’ha publicat al DOCE i al BOE i,
a més, quan l’import de l’adjudicació sigui igual o superior a
249.681 euros, IVA exclòs, i l’objecte del contracte es trobi
comprès en alguna de les categories 17 a 27 de les enume-
rades a l’article 206 del Text refós de la LCAP

4. L’adjudicació s’ha de publicar al DOCE i al BOE,
dins d’un termini no superior a 48 dies.

Opció 2. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és igual o superior a 60.101,21 euros

4. L’adjudicació s’ha de publicar mitjançant anunci
al (variable opcional: BOE o BOP o DOGC), en un
termini no superior a 48 dies.

Opció 3. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és inferior a 60.101,21 euros (sense
text)

Clàusula 14. Inici i lloc d’entrega de les prestacions

Opció 1. Tramitació ordinària
1. L’execució del contracte s’iniciarà

Alternativa 1: dia següent al de la seva formalit-
zació.

Alternativa 2: …/…/… (d/m/a), o altrament el
que es fixi en la formalització del contracte.

Opció 2. Tramitació urgent:
1. L’execució del contracte s’iniciarà el dia en què

s’hagi constituït la garantia definitiva, si escau, dins
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dels 15 dies naturals a comptar de la notificació de
l’adjudicació.

2. El lloc d’entrega de l’objecte del contracte és ...

Clàusula 15. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l’abonament de

les prestacions al contractista s’efectuarà de confor-
mitat amb el que estableix el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

El contractista ha de presentar al Registre General
de l’Ajuntament, la/es factura/es corresponent/s a les
prestacions executades ... (periodicitat temporal)

Opció 1. Quan hi hagi operacions preparatòries, com ara
instal·lacions, adquisicions d’equips o mitjans auxiliars

El contractista tindrà dret a percebre fins a un 20
per 100 de l’import total del contracte com a abona-
ment a compte per operacions preparatòries, amb
prestació de la corresponent garantia, en metàl·lic o
aval, en el percentatge establert en el Plec de clàusu-
les administratives generals. Aquesta garantia serà
tornada o cancel·lada a mesura que es vagin efectu-
ant les deduccions pel reintegrament dels abona-
ments a compte percebuts.

Les operacions preparatòries i els criteris i forma
de valoració són els següents:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

El director dels treballs, prèvia audiència del con-
tractista, proposarà a l’òrgan de contractació l’abona-
ment concret que procedeixi

Opció 2. Quan no s’hagi previst les operacions preparatòries
(sense text)

Clàusula 16. Revisió de preus

Opció 1
1. L’import de les revisions que siguin procedents

es farà efectiu mitjançant l’abonament o descompte
corresponent en les factures o pagaments parcials o,
excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no
s’han pogut incloure en les esmentades factures o
pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se-
güent:

– ...  ... ... ...

Opció 2
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques del present contracte.

Paràgraf opcional per al cas de previsió de pròrroga i de
considerar-se necessària la revisió de preus, sempre que
hagi transcorregut un any des de l‘adjudicació:

Tanmateix, en cas d’acordar-se la pròrroga del con-
tracte, s’actualitzaran els preus d’acord amb l’Índex de
Preus al Consum (IPC) general a nivell estatal correspo-
nent a la mitja de l’IPC acumulat dels tres últims mesos
anteriors a la conformitat del contractista a la proposta
de pròrroga formulada pel servei tècnic corresponent.

Clàusula 17. Direcció i inspecció de l’execució del
contracte

L’Ajuntament designarà un director dels treballs entre

el personal tècnic de la Corporació o aliè. El director
dels treballs és el responsable de la comprovació, coor-
dinació i vigilància de la correcta realització dels serveis
contractats, que efectuarà les potestats de direcció i ins-
pecció mitjançant les verificacions corresponents.

Clàusula 18. Obligacions del contractista
1. A més de les obligacions establertes en el Plec

de clàusules administratives generals, el contractista
està obligat a:

a) Especificar les persones concretes que executa-
ran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situa-
ció d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de
l’execució del contracte. Durant la vigència del con-
tracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qual-
sevol substitució o modificació d’aquelles persones i
acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

b) Designar una persona responsable de la bona
marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d’enllaç amb els corresponents ser-
veis municipals i el director dels treballs.

c) Assumir les despeses de publicitat de la licitació
establertes en aquest plec. A tal efecte, i de conformi-
tat amb les bases d’execució del pressupost munici-
pal, l’Ajuntament descomptarà l’import de les esmen-
tades despeses de la primera factura que s’expedeixi
o de les següents, si fos necessari.

d) Comunicar a l’Ajuntament el domicili, als efectes
de practicar tota mena de notificacions i tràmits, que
no coincideixi amb el que figura en el document de
formalització del contracte.

e) Respondre dels danys i perjudicis que durant
l’execució o explotació de les obres es causin tant a
la Corporació com a tercers per defectes o insuficièn-
cies tècniques del projecte o pels errors materials,
omissions i infraccions de preceptes legals o regla-
mentaris en què hagi incorregut el projecte, imputa-
bles al contractista.

La indemnització derivada d´aquesta responsabili-
tat arribarà al 50 per 100 de l´import dels danys i per-
judicis causats, fins a un límit màxim de cinc vegades
el preu pactat per al projecte i serà exigible dins el
termini de deu anys, comptats des de la seva recep-
ció per la Corporació.

Paràgraf opcional
...) Acreditar la contractació d’una pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil per un import de ...
euros, que haurà de presentar en el Registre General
d’aquest Ajuntament dins del termini d’un mes a
comptar des de l’inici de les prestacions.

Paràgraf opcional per al cas de permetre la subcontractació
...) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s sub-

contracte/s que pretengui celebrar i, un cop signat/s,
aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la
seva subscripció.

Paràgraf opcional
...) Guardar reserva respecte de les dades o ante-

cedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasió del contracte.

Paràgraf opcional. Per quan també es contracti la direcció
d’obra

...) Elaborar, juntament amb l’acta de recepció, l’es-
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tat de medicions i característiques de l’obra execu-
tada que defineixi amb detall les obres realitza-
des en l’estat en què es trobin al moment de la re-
cepció.

Paràgraf opcional: altres obligacions
...) També seran obligacions de l’adjudicatari:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 19. Recepció i termini de garantia

Opció 1
1. La constatació de la correcta execució de les

prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el
termini d’un mes següent al seu lliurament o realitza-
ció, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfac-
ció de l’Ajuntament

Opció 2
1. La constatació de la correcta execució de les

prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el
termini dels ... següents al seu lliurament o realitza-
ció, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfac-
ció de l’Ajuntament

Paràgraf opcional
L’Ajuntament es reserva el dret d’efectuar les se-

güents comprovacions en el moment de la recepció
de la qualitat de l’objecte del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. Rebudes les prestacions, es procedirà a substi-
tuir la garantia constituïda en el seu dia, en els supò-
sits de les garanties complementàries o la definitiva
del 20 per 100 en el cas de proposicions temeràries o
desproporcionades, per una altra del 4 per 100 del
preu del contracte.

3. Un cop efectuada la recepció de les prestacions,
s’acordarà la liquidació del contracte dins del termini
d’un mes.

Opció 1
4. També un cop efectuada la recepció o conformi-

tat, començarà a córrer el termini de garantia, que
serà de ... .

Opció 2
4. En el present contracte no es fixa termini de ga-

rantia atesa la seva naturalesa i característiques.

Opció 1. Per quan hi hagi garantia i termini de garantia
5. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la

garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del con-
tracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin
d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini
de garantia.

Opció 2. Per quan hi hagi garantia però no s’hagi fixat
termini de garantia

5. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la
garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del con-
tracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin
d’exigir al contractista.

Clàusula 20. Subcontractació i cessió

Opció 1
En el present contracte resten prohibides la sub-

contractació i la cessió.

Opció 2

Alternativa 1
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers
la realització parcial del contracte amb el com-
pliment dels requisits i obligacions legalment
establerts fins a un percentatge que no podrà
excedir del 50 per 100 del preu del contracte.

Alternativa 2. Quan es concretin les prestacions par-
cials que no podran excedir del 50 per 100 del preu
del contracte
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb ter-
cers, amb el compliment dels requisits i obliga-
cions legalment establerts, les següents pres-
tacions parcials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 21. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, com
també dels terminis parcials assenyalats per a l’exe-
cució successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces-
sitarà intimació prèvia per part de l’Administració.

Opció 1
3. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total, l’Administració podrà optar
per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,12 per
cada 601,01 euros del preu del contracte.

Opció 2. Per al cas de voler-se establir altres penalitzacions
3. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total, l’Administració podrà optar
per la resolució del contracte o per la imposició de les
següents penalitzacions, en relació al preu del con-
tracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audièn-
cia al contractista perquè pugui formular al·legacions
en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contracta-
ció resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora
respecte al compliment del termini total, arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan
de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-
ne la continuïtat amb imposició de noves penalit-
zacions.

6. El contractista podrà procedir a la suspensió
del compliment del contracte per manca de paga-
ment, sempre que la demora sigui superior a quatre
mesos.
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Paràgraf opcional
7. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment dels terminis parcials, l’Administració podrà
optar per la resolució del contracte o per la imposició
de les següents penalitzacions :

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 22. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats

i sancions establertes en el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

A part de les establertes a l’esmentat Plec, consti-
tueixen

a) Faltes molt greus:
– L’incompliment de les prescripcions sobre senya-

lització i seguretat de tercers en les prestacions.
– L’incompliment molt greu de les obligacions deri-

vades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals, i, en especial de les del pla de se-
guretat i salut en les prestacions.

– L’elaboració del projecte sense tenir en compte
els principis generals de l’acció preventiva previs-
tos en l’article 15 de la llei 31/95, de 8 de novem-
bre, de Prevenció de Riscos Laborals.

– La redacció del projecte infringint la normativa vi-
gent.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

b) Faltes greus
– L’incompliment de les prescripcions municipals

sobre comunicació de les prestacions.
– L’incompliment, que no constitueixi falta molt

greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals, i, en
especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

c) Faltes lleus
– El lliurament del projecte sense els visats precep-

tius.
– L’incompliment de les obligacions de caràcter for-

mal o documental exigides en la normativa de
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipifi-
cades com a greus o molt greus.

Paràgraf opcional. Altres faltes
– ... ... ... ...

Les faltes establertes en aquest plec se subjecten,
segons llur tipificació, al règim de sancions i altres
responsabilitats previst al Plec de clàusules adminis-
tratives generals.

Clàusula 23. Esmena d’errors i correcció de defi-
ciències

1. Sempre que l’objecte del present contracte es
refereixi a l’elaboració íntegra d’un projecte d’obra,
l’Ajuntament de Barcelona exigirà la correcció pel
contractista dels defectes, insuficiències tècniques,
errors materials, omissions i infraccions de preceptes

legals o reglamentaris que li siguin imputables, per a
la qual esmena li atorgarà el corresponent termini,
que no podrà excedir de dos mesos.

2. Si transcorregut el termini atorgat, les deficiènci-
es no haguessin estat corregides, la Corporació po-
drà, en atenció a les circumstàncies concurrents, op-
tar per la resolució del contracte o per concedir un
altre termini al contractista.

3. En el cas d’optar-se per la resolució, procedirà la
incautació de la garantia i el contractista tindrà l’obli-
gació d’abonar a l’Ajuntament una indemnització
equivalent al 25 per 100 del preu del contracte.

4.En el cas d’optar-se per atorgar un nou termini
per esmenar les deficiències no corregides, aquest
termini serà d’un mes improrrogable, i en tot cas el
contractista quedarà subjecte a una penalització
equivalent al 25 per 100 del preu del contracte.

De produir-se un nou incompliment, procedirà la re-
solució del contracte amb obligació del contractista
d’abonar a la Corporació una indemnització igual al
preu del contracte, amb pèrdua de la garantia.

5. Si el contractista, en qualsevol moment abans
de la concessió de l’últim termini, renunciés a la rea-
lització del projecte, haurà d’abonar a la Corporació
una indemnització igual a la meitat del preu del con-
tracte, amb pèrdua de la garantia.

Clàusula 24. Indemnitzacions
1. Per als casos en què el pressupost d´execució

de l´obra prevista en el projecte es desviés en més
d´un 20 per 100, tant per excés com per defecte, del
cost real com a conseqüència d´errors o omissions
imputables al contractista, la Corporació tindrà dret a
exigir la indemnització corresponent, fins a un màxim
equivalent a la meitat del preu del present contracte,
de conformitat amb el barem següent:
– En el supòsit de què la desviació sigui de més del

20 per 100 i menys del 30 per 100, la indemnitza-
ció és del 30 per 100 del preu del contracte.

– En el supòsit de què la desviació sigui de més del
30 per 100 i menys del 40 per 100, la indemnitza-
ció és del 40 per 100 del preu del contracte.

– En el supòsit de que la desviació sigui de més del
40 per 100, la indemnització és del 50 per 100 del
preu del contracte.

2. El contractista haurà d´abonar l´import de
l´esmentada indemnització en el termini d´un mes a
partir de la notificació de la resolució corresponent,
que s´adoptarà prèvia tramitació d´expedient amb au-
diència de l´interessat.

Clàusula 25. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualse-

vol de les causes establertes al Plec de clàusules ad-
ministratives generals, amb els efectes assenyalats.

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, cons-
titueixen causes específiques de resolució:

a) La manifesta incapacitat tècnica o negligència,
provada, en relació amb el desenvolupament de les
tasques objecte del present contracte.

b) La negativa o resistència manifesta del contrac-
tista a ajustar-se a les indicacions efectuades pels
serveis de l’Ajuntament per tal d’ajustar el projecte a
les necessitats municipals o garantir la viabilitat de la
gestió de l’equipament.

c) L’incompareixença reiterada a les reunions de
treball, la manca de compliment en el terminis par-
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cials que es puguin establir, l’omissió d’informació que
pugui afectar el desenvolupament del treball i qualsevol
actitud o negligència que pugui afectar greument els ob-
jectius del treball o la viabilitat de l’obra projectada.

d) L’incompliment sobre normativa municipal de co-
municació de les prestacions

e) L’incompliment de les altres obligacions contrac-
tuals essencials.

f) Les altres establertes legalment per a aquests ti-
pus de contracte.

Paràgraf opcional
...) No haver aportat l’adjudicatari la pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil a què es refereix
aquest plec en el termini d’un mes a comptar des de
l’inici de les prestacions.

Paràgraf opcional
...) No haver guardat la deguda reserva respecte

de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb oca-
sió del contracte.

Paràgraf opcional
...) L’incompliment de l’execució parcial de les

prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

Paràgraf opcional. Altres causes
...) ... ... ... ...

Barcelona, ... de ... de ... .

L’administrador/a
Signat:

Diligència:

Opció 1
El present plec és conforme al Plec de clàusules

administratives generals aprovat pel Plenari del Con-
sell Municipal en acord de 28-VI-2002 i al plec tipus
de clàusules particulars aprovat per decret de l’Alcal-
dia de ..., i les seves adequacions s’ajusten a dret.

Opció 2
S’adjunta informe

Opció 1
El/La secretari/ària tecnicojurídic/a

Opció 2
El/La secretari/ària delegat/ada

Signat:
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Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
El present contracte de subministrament té per ob-

jecte ...
La documentació incorporada a l’expedient que té

naturalesa contractual és ...

Paràgraf opcional. Per als supòsits de lliurament de
pluralitat de béns, de forma successiva, i per preu unitari
sense definició exacta de la quantia total.

La prestació del contractista quedarà condicionada
a resolucions o indicacions administratives posteriors
al perfeccionament del contracte en estar subordinats
els lliuraments a les necessitats de l’Ajuntament.

Aquest contracte té naturalesa administrativa i se
sotmet a la legislació de contractes de les Administra-
cions públiques i al Plec de clàusules administratives
generals de l’Ajuntament de Barcelona.

Paràgraf opcional: altres normes
A part de la normativa esmentada al Plec de clàu-

sules administratives generals, són també d’aplicació
a aquest contracte

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 2. Pressupost base de licitació
El pressupost del contracte és de ... euros. Aques-

ta quantitat serveix de tipus per a la subhasta.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de

la totalitat de l’objecte del contracte, i els preus con-
signats porten implícits tots els conceptes previstos
en el Plec de clàusules administratives generals, i
anirà amb càrrec a la/es partida/es següent/s:

Paràgraf opcional. Reajustament d’anualitats en el cas de
despeses plurianuals

En els supòsits previstos legalment, aquestes
anualitats es reajustaran amb la conformitat del con-
tractista o per raons d’interès públic, només amb el
tràmit d’audiència, i l’informe de la Intervenció.

Paràgraf opcional. Quan el preu del contracte es determini
en funció de preus unitaris

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat
import en atenció a què les factures, un cop finalitzat
el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior
a la inicialment prevista.

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realitza-
ció se subordina al crèdit que per a cada exercici au-
toritzin els respectius Pressupostos municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l’adjudicació s’efectuï en
exercici anterior al de la seva execució

Atès que el contracte es formalitza en exercici an-
terior al de l’inici de l’execució, se sotmet l’adjudicació
a la condició suspensiva d’existència de crèdit ade-
quat i suficient per a finançar les obligacions deriva-
des d’aquest contracte a l’exercici corresponent.

Clàusula 3. Termini i lloc de lliurament

Opció 1. Tramitació ordinària
El contractista resta obligat a lliurar els béns objec-

te del subministrament en el lloc que li indiquin els
serveis municipals corresponents, i en el termini de
..., a comptar des del dia següent al de la formalitza-
ció del contracte.

Opció 2. Tramitació urgent
El contractista resta obligat a lliurar els béns objec-

te del subministrament en el lloc que li indiquin els

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ...

TRAMITACIÓ

Opció 1.  ORDINÀRIA

Opció 2.  URGENT

PROCEDIMENT: OBERT
FORMA D’ADJUDICACIÓ: SUBHASTA

Codi de Descripció
contracte contracte

Codi Codi CPV (en cas de
CPA publicitat comunitària)

Import Tipificació
pressup. contracte

Any C.Econ C.Func C.Orgànic Import

Import total
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serveis municipals corresponents, i en el termini de
..., a comptar des del dia en que hagi constituït la ga-
rantia definitiva.

Clàusula 4. Expedient de contractació, procediment i
forma d’adjudicació

1. L’expedient de contractació serà objecte de la
tramitació

Opció 1: ordinària.

Opció 2: urgent.

2. El present contracte s’adjudicarà pel procedi-
ment obert.

3. La forma d’adjudicació serà la de subhasta
d’acord amb la justificació incorporada a l’expedient i
a l’empara de l’article 75 del Text refós de la LCAP,
en relació amb el 74.2.

Clàusula 5. Publicitat de la licitació

Opció 1
1. La present licitació es publicarà mitjançant anun-

ci al ... (variable opcional: BOE o BOP o DOGC) amb
una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la re-
cepció de les proposicions.

Opció 2. Quan la quantia del contracte, IVA exclòs, és igual
o superior a 249.681 euros, equivalents a 200.000 drets es-
pecials de gir

1. La licitació es publicarà mitjançant un anunci al
Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE),
amb una antelació mínima de 52 dies naturals a
comptar de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, del
dia assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions; posteriorment es publicarà al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) amb una antelació mínima de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, on es farà constar la
data de la remissió de l’anunci al DOCE.

2. L’import màxim de les despeses de publicitat de
la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els diaris o but-
lletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de
... euros.

Clàusula 6. Condicions de capacitat i solvència dels
licitadors

1. Estan capacitades per a contractar amb aquest
Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incorregu-
des en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent. L’acti-

vitat de les esmentades empreses ha de tenir relació
directa amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
ha de disposar d’una organització amb elements sufi-
cients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d’empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

Les unions temporals d’empresaris (UTE) han
d’acreditar la solvència exigida en aquest plec con-
forme a les prescripcions legals i reglamentàries vi-
gents.

3. No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre-
ses que haguessin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques relatives a aquest contracte
si aquesta participació pogués provocar restriccions a
la lliure concurrència o suposar un tractament de pri-
vilegi en relació a la resta de les empreses licita-
dores.

4. Els empresaris que concorrin a la present licita-
ció hauran d’acreditar la precisa solvència econòmi-
ca, financera i tècnica, per a la qual cosa s’establei-
xen els següents criteris, basats en els mitjans
establerts en aquest plec a la clàusula següent, per
procedir a la selecció de les empreses que podran
accedir a l’adjudicació del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els
licitadors

La documentació es presentarà en dos sobres tan-
cats, signats pel licitador, i a l’interior de cada sobre
s’incorporarà una relació, en full independent, en la
que es faci constar els documents inclosos numèrica-
ment ordenats.

1. Sobre núm. 1.
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Documenta-

ció administrativa per al procediment relatiu al con-
tracte núm. ... que té per objecte ..., expedient núm.
..., tramitat per ... (dependència) ...,presentada per ...
amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de comunica-
cions ..., telèfon ..., fax ... e-mail ... “

El sobre ha de contenir els documents que tot se-
guit es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b.1, c) e) i f). A aquests darrers
efectes, s’incorporarà a l’expedient diligència acredi-
tativa dels documents vigents aportats pels empresa-
ris i que figurin en l’esmentat Registre.

L’aportació del document acreditatiu de la inscrip-
ció en el Registre de Licitadors de qualsevol Adminis-
tració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert
conveni de col·laboració, amb els mateixos requisits i
continguts, eximirà de la presentació dels documents
que hi figurin inscrits i que siguin exigits a la present
clàusula.

Igualment, es consultarà a l’aplicació informàtica
municipal del Sistema Integrat de Recaptació (SIR)
que els empresaris es troben al corrent del compli-
ment de les seves obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la con-
sulta i s’incorporarà a la documentació administrativa
del licitador.
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a) Documents que acrediten la personalitat i capa-
citat d’obrar de l’empresari:
a.1 Per a les persones físiques (empresaris indivi-

duals i professionals), document nacional d’identi-
tat (DNI), o document que el substitueixi, i el nú-
mero d’identificació fiscal (NIF).

a.2 Per a les persones jurídiques, escriptura de cons-
titució i modificació, en el seu cas, degudament
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan
aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació
mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o docu-
ment de constitució, de modificació, estatuts o
acta fundacional, en què constin les normes regu-
ladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el
seu cas, en el Registre oficial corresponent.

a.3 Per a les empreses no espanyoles d’Estats mem-
bres de la Comunitat Europea, o signataris de l’a-
cord sobre l’Espai Econòmic Europeu, la ins-
cripció en els registres o presentació de les
certificacions que s’indiquen a l’annex I del Regla-
ment General de la LCAP, en funció dels diferents
contractes.

a.4 Per a les empreses estrangeres no compreses a
l’apartat anterior, informe expedit per la missió di-
plomàtica permanent o oficina consular d’Espa-
nya del lloc del domicili de l’empresa.

A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la res-
pectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya o de
la Secretaria General del Comerç Exterior del Minis-
teri d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de
l’acord sobre contractació pública de l’Organització
Mundial del Comerç, sempre que el contracte sigui de
quantia igual o superior al llindars per a la publicitat
comunitària, o en cas contrari, l’informe de reciproci-
tat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.

b) Documents que acrediten l’apoderament, si
l’empresari actua mitjançant representant o es tracta
d’una persona jurídica:
b.1 Document públic d’apoderament, degudament

inscrit en el Registre públic corresponent i validat
per la Secretaria General de la Corporació o per-
sona en qui delegui.

b.2 DNI i NIF del representant i del signant de la pro-
posició econòmica.

c) Documents o mitjans que acrediten la solvència
econòmica, financera i tècnica, per tal d’acomplir els
criteris de selecció de les empreses que podran acce-
dir a l’adjudicació del contracte:
c.1 Per a acreditar la solvència econòmica i financera,

sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació conside-
rada suficient per l’Ajuntament:

Paràgraf opcional
– Declaració relativa a la xifra de negocis global i

dels serveis o treballs realitzats per l’empresa en
el curs dels últims tres exercicis.

Paràgraf opcional
– Informe d’institucions financeres o, si escau, justi-

ficant de l’existència d’una assegurança d’indem-
nització per riscos professionals.

Paràgraf opcional
– Tractant-se de persones jurídiques, presentació

dels comptes anuals dels dos últims exercicis di-
positats o presentats al Registre Mercantil o ex-

tracte dels comptes en el supòsit que la seva pu-
blicació sigui obligatòria en els Estats on aquelles
es trobin establertes.

c.2. Per a acreditar la solvència tècnica:

Paràgraf opcional
– Relació dels principals subministraments efectuats

durant els tres últims anys, amb indicació del seu
import, dates i destinació pública o privada, incor-
porant-se els corresponents certificats.

Paràgraf opcional
– Descripció de l’equip tècnic, mesures utilitzades

pel subministrador per a assegurar la qualitat i els
mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.

Paràgraf opcional
– Indicació dels tècnics o de les unitats tècniques,

integrades o no en l’empresa, participants en el
contracte, especialment dels que siguin encarre-
gats del control de qualitat, així com, si escau,
grau d’estabilitat en l’ocupació del personal inte-
grat a l’empresa.

Paràgraf opcional
– Mostres, descripcions i fotografia dels productes

que s’han de subministrar.

Paràgraf opcional
– Certificacions establertes pels instituts o serveis

oficials o homologats encarregats del control de
qualitat i que acrediten la conformitat d’articles
ben identificats amb referència a certes especifi-
cacions o normes.

Paràgraf opcional
– Control efectuat per l’Administració o en el seu

nom per un organisme oficial competent del país
en el qual l’empresari estigui establert, sempre
que hi hagi acord de l’esmentat organisme, si els
productes a subministrar són complexos o a títol
excepcional hagin de respondre a una finalitat
particular. El control es referirà a les capacitats
de producció i, si fos necessari, d’estudi i inves-
tigació de l’empresari, i també a les mesures uti-
litzades per aquest últim per a controlar la qua-
litat.

d) Declaració responsable, signada pel legal repre-
sentant, de què el licitador no es troba incorregut en
cap causa de prohibició per a contractar amb l’Admi-
nistració. Aquesta declaració haurà de contenir ex-
pressament el fet de trobar-se al corrent del compli-
ment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

e) En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, sempre que es tracti d’activitats que hi estiguin
subjectes, i per al cas que l’alta no s’hagi efectuat a
l’Ajuntament de Barcelona:
e.1 Per als empresaris que s’hagin donat d’alta a l’Im-

post en exercicis anteriors:
– L’últim rebut de l’Impost per l’epígraf correspo-

nent a l’objecte del contracte; i
– Una declaració responsable, signada pel legal

representant de l’empresa, de no haver-se do-
nat de baixa a la matrícula de l’Impost.
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e.2. Per als empresaris que s’hagin donat d’alta en el
present exercici:
– Declaració censal d’alta a l’epígraf correspo-

nent a l’objecte del contracte

f) Només en el cas de qualsevol empresa estran-
gera, declaració, signada pel legal representant, de
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espa-
nyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se
del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur ju-
risdiccional estranger que correspongui al licitador.

g) Si escau, declaració responsable del represen-
tant legal de l’empresari conforme la documentació
que consta en el Registre de Licitadors corresponent
manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d’empresaris:
h.1 Cadascun dels empresaris que la componen

haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i sol-
vència, conforme als apartats anteriors, amb
acompliment, si escau, del que disposa la clàu-
sula anterior.

h.2 Caldrà presentar el document acreditatiu del no-
menament d’un representant o apoderat únic
amb facultats bastants per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del contracte,
així com indicació dels noms i circumstàncies
dels empresaris que la subscriuen, i la parti-
cipació de cadascun d’ells, i el compromís de
constituir-se formalment en Unió temporal, cas
de resultar adjudicataris, fins l’extinció del con-
tracte.

h.3 Es podrà incorporar el NIF provisional assignat
per l’Administració competent. Només en el cas
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar
la seva constitució en escriptura pública i aportar
el NIF definitivament assignat.

h.4 Podran constituir la garantia provisional, si resulta
exigible, una o vàries de les empreses partici-
pants en la unió, sempre que en conjunt arribin a
la quantia exigida en aquest plec, però en ambdós
supòsits la/es garantia/es hauran de garantir de
forma solidària les empreses que han d’integrar la
UTE.

Opció 1.Quan el pressupost sigui igual o superior a 249.681
euros, equivalents a 200.000 drets especials de gir, IVA ex-
clòs.

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 2. Quan el pressupost sigui inferior a. 249.681 euros,
equivalents a 200.000 drets especials de gir, IVA exclòs, i es
consideri convenient la constitució de garantia provisional

i) El resguard expedit per la Tresoreria municipal o
el document d’aval o certificat d’assegurança de cau-
ció, acreditatius de la constitució de la garantia provi-
sional per un valor de ... euros.

Per al cas que el document en què es formalitzi la
garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Opció 3. Quan el pressupost sigui inferior a. 249.681 euros,
equivalents a 200.000 drets especials de gir, IVA exclòs, i no
es consideri convenient la constitució de garantia provisional
(sense text)

Paràgraf opcional: altra documentació
...) ... ... ... ...

Si els anteriors documents es presenten mitjançant
fotocòpies, hauran d’estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l’òrgan de con-
tractació o per un funcionari d’aquesta Corporació.

2. Sobre núm. 2.
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Proposició

econòmica per al procediment relatiu al contracte
núm. ... que té per objecte ... expedient núm. ..., tra-
mitat per ... (dependència), presentada per ...” amb
CIF/NIF ...

El sobre contindrà l’oferta econòmica signada pel
licitador o persona que el representi.

Opció 1
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

següent:
“El Sr./La Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer ... núm.

..., amb DNI/NIF núm. ..., major d’edat, en nom propi,
o en representació de l’empresa ... amb domicili a ...
carrer ... núm. ..., assabentat/ada de les condicions
exigides per a optar a l’adjudicació del contracte núm.
..., que té per objecte ..., es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques,

Alternativa 1: pel preu de ... euros (en lletres i xi-
fres), amb el següent desglossament:

Alternativa 2: d’acord amb el detall que s’adjun-
ta com a annex.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que re-
uneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l’Administració i no està incorregut en
cap prohibició de contractar legalment establerta.

(Lloc, data i signatura)”.

Opció 2
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model

que s’adjunta com a annex a aquest plec.

Clàusula 8. Presentació de proposicions i de la
documentació

Opció 1
1. El termini per a la presentació de la documenta-

ció exigida serà de

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

Preu sense IVA … euros

Tipus IVA (… %) Import IVA … euros

Preu del contracte … euros +
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dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de l’últim anunci oficial.

Opció 2
1. El termini per a la presentació de la documenta-

ció exigida és de 52 dies naturals, termini que queda-
rà reduït a 36, si s’hagués publicat l’anunci indicatiu,
la qual circumstància s’ha de reflectir a l’anunci de li-
citació, a comptar des de la data de la remesa de
l’anunci al DOCE, sempre que hagin transcorregut

Alternativa 1. Tramitació ordinària: 15

Alternativa 2. Tramitació urgent: 8

dies naturals des de la publicació de l’anunci al
BOE.

Paràgraf opcional
S’admet l’anunci, per correu electrònic, de la tra-

mesa de la documentació per correu sempre i quan
compleixi els requisits de l’article 80 del Reglament
General de la LCAP.

2. Les proposicions es podran presentar a l’oficina
del Registre General ... situada a ... . També podran
presentar-se a qualsevol altra oficina de l’esmentat
Registre.

Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el
termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.

Clàusula 9. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L’alcalde o persona en qui delegui,

d’acord amb l’article 13 de la Carta de Barcelona.
Vocals:

Titulars Substituts
1. El/La interventor/a general ... ... ... ...
2. El/La secretari/ària general ... ... ... ...
3. El cap del departament d’Administració ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...
– ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari
de la Corporació.

Clàusula 10. Obertura de proposicions i proposta
d’adjudicació

1. La Mesa de contractació, que es reunirà ... hàbil
després de la finalització del termini de presentació
de proposicions, qualificarà prèviament la documen-
tació integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defec-
tes o omissions subsanables, atorgarà un termini de
tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Tanmateix, la
Mesa de contractació podrà recaptar dels empresaris
aclariments sobre els certificats i documents presen-
tats, o requerir-los per a la presentació d’altres com-
plementaris, que hauran de presentar-se en un termi-
ni no superior a cinc (5) dies naturals, sense que
puguin presentar-se després d’haver-se declarat ad-
meses les ofertes.

2. Posteriorment, en acte públic, es procedirà a
l’obertura del sobre núm. 2, excepte de les proposici-
ons rebutjades, i s’elevaran les admeses, amb l’acta i
la proposta a l’òrgan competent per a l’adjudicació del

contracte al postor que ofereixi el preu més baix que
no excedeixi del tipus.

3. Prèviament a l’elevació a l’òrgan de contractació
de la proposta d’adjudicació, s’incorporaran a l’expe-
dient de contractació, si escau, les certificacions acre-
ditatives de que el licitador proposat com a adjudica-
tari es troba al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposi-
cions vigents. A aquest efecte es requerirà l’aportació
dels esmentats documents, per a la qual cosa s’ator-
garà el termini màxim de cinc dies hàbils a comptar
des del dia següent al de la recepció del requeriment.

4. També prèviament a l’elevació a l’òrgan de con-
tractació de la proposta d’adjudicació es consultarà a
l’aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat
de Recaptació (SIR) que el licitador proposat com a
adjudicatari es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb aquest Ajuntament,
i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incor-
porarà a l’expedient.

5. La mesa de contractació ha de proposar a l’òr-
gan de contractació l’adjudicació del contracte al pos-
tor que, no excedint del pressupost tipus (clàusula 2),
ofereixi el preu més baix. Dita proposta d’adjudicació
no crea cap dret a favor de l’empresari proposat da-
vant de l’Administració, fins que no s’hagi adjudicat el
contracte per l’òrgan de contractació, qui podrà re-
nunciar al contracte o reiniciar el procediment de lici-
tació.

Clàusula 11. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L’òrgan competent adjudicarà el contracte en el
termini màxim de

Opció 1. Tramitació ordinària: 20

Opció 2. Tramitació urgent: 10

dies des de l’obertura de les proposicions rebudes.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els licitadors tenen dret a retirar la seva
proposta i que se’ls torni o cancel·li la garantia consti-
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l’adjudicació,
en virtut de la qual l’adjudicatari i la Corporació resta-
ran obligats al seu compliment. Un cop realitzada la
proposta d’adjudicació, si escau, es tornarà als licita-
dors la garantia provisional, excepte la corresponent
a l’adjudicatari, la qual li serà tornada un cop hagi di-
positat la garantia definitiva i s’hagi formalitzat el con-
tracte.

3. L’acord de l’òrgan de contractació s’ha d’acomo-
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:

a) Si la mesa de contractació ha efectuat la propos-
ta amb infracció de l’ordenament jurídic. Resta excep-
tuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el
licitador en favor del qual es realitzi la proposta, en el
qual cas l’adjudicació s’haurà de fer a favor de la se-
güent proposició més avantatjosa no afectada per la
infracció.

b) Si l’òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcionades o
temeràries, en aquest cas la Mesa de contractació
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notificarà aquesta circumstància als interessats, i el
termini expressat en l’apartat 1 d’aquesta clàusula
s’ampliarà el doble.

Seran considerades, en principi, desproporciona-
des o temeràries les ofertes que es trobin en els se-
güents supòsits:
1) Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al

pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.

2) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior
en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.

3) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin in-
feriors en més de 10 unitats percentuals a la mit-
jana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, s’exclourà per al còmput de dita mitjana
l’oferta de quantia més elevada quan sigui su-
perior en més de 10 unitats percentuals a dita
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà des-
proporcionada la baixa superior a 25 unitats per-
centuals.

4) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que
siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presenta-
des. No obstant, si entre elles existeixin ofertes
que siguin superiors a dita mitjana en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una
nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nú-
mero de les restants ofertes es inferior a tres, la
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes
de menor quantia.

Paràgraf opcional. Supòsit excepcional en funció de l’objecte
del contracte i les circumstàncies del mercat

Els percentatges establerts en els apartats ante-
riors es redueixen en un terç atès ... (motivació de la
reducció)

La declaració de caràcter desproporcionat o teme-
rari requerirà sol·licitud prèvia d’informació a tots els
licitadors que, suposadament, hi estiguin compresos,
i també l’assessorament tècnic del servei correspo-
nent. L’òrgan de contractació, a la vista dels informes
esmentats, i de la proposta de la Mesa de contracta-
ció, acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
amb el preu més baix que permeti ésser complida a
satisfacció de l’Administració, i en el seu defecte, al
millor postor no incurs en temeritat, llevat que es con-
sideri més adient anunciar nova licitació.

Clàusula 12. Garanties definitives i complementàries
1. Garantia definitiva

Opció 1. Quan el preu del contracte no es determini en
funció de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 de
l’import de l’adjudicació dins dels 15 dies naturals se-
güents a la data de la seva notificació.

Opció 2. Quan el preu del contracte es determini en funció
de preus unitaris

L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 4 per 100 del
pressupost base de licitació dins dels 15 dies naturals
següents a la data de la notificació de l’adjudicació.
Aquesta quantitat és de … euros.

Opció 3
Ateses les característiques del present contracte,

s’excepciona de l’obligació de constituir garantia defi-
nitiva.

2. Garantia definitiva en el supòsit de proposicions
temeràries o desproporcionades

a) No obstant l’anterior, si l’adjudicació es realitza a
favor de l’empresari, la proposició del qual hagués es-
tat incorreguda inicialment en presumpció de temeritat,
s’exigirà una única garantia definitiva pel 20 per 100
del preu del contracte entès com a import d’adjudicació
o com a pressupost base de licitació si el preu del con-
tracte s’ha determinat en funció de preus unitaris.

b) Aquesta garantia substituirà qualsevol altra exi-
gida en aquest plec.

3. La garantia ha de constituir-se a la Tresoreria de
la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1,
Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o pri-
vats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d’assegurança de caució.

4. Per al cas que el document en què es formalitzi
la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no cal-
drà dur a terme la seva validació per l’Ajuntament.

Paràgraf opcional. (Garantia fins el 16 per 100)
... . Garantia complementària (article 36.5 del text

refós de la LCAP)
S’estableix el següent sistema de garanties com-

plementàries:
– ... ... ... ...
Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-

ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional només si s’ha exigit garantia definitiva.
(Garantia fins el 6 per 100)

... . Garantia complementària (article 36.3 del text
refós de la LCAP i 59 del seu Reglament)

Alternativa 1. Quan el preu del contracte no es determini
en funció de preus unitaris
Ateses les característiques especials del present
contracte, s’estableix una garantia complementària
del … per 100 de l’import de l’adjudicació amb els
mateixos requisits i efectes que la garantia definitiva.

Alternativa 2. Quan el preu del contracte es determini en
funció de preus unitaris
Ateses les característiques especials del present
contracte, s’estableix una garantia complementà-
ria del … per 100 del pressupost base de licitació,
amb els mateixos requisits i efectes que la garan-
tia definitiva. Aquesta quantitat és de ... euros.

Aquesta garantia ha de constituir-se en el lloc i for-
ma establerts als apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula.

Paràgraf opcional si s’ha exigit la garantia definitiva de
l’apartat 1 i les complementàries

En cap cas la garantia definitiva de l’apartat 1
d’aquesta clàusula i les complementàries aplicades
podran superar per acumulació el percentatge del 20
per 100 del preu del contracte.

Clàusula 13. Notificació i formalització del contracte
1. L’adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la licitació.
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2. També es notificarà a l’adjudicatari en el termini
de 10 dies hàbils i se’l requerirà perquè, dintre dels
15 dies naturals següents a la data de la recepció de
la corresponent notificació, acrediti haver constituït la
garantia definitiva i les complementàries, si escau, a
la Tresoreria de la Corporació.

En la mateixa notificació, l’interessat serà citat per-
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l’adjudicatari no atengués l’esmentat re-
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb prèvia incoació de l’expedient opor-
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res-
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document adminis-
tratiu, que serà títol suficient per a accedir a qualsevol
registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a es-
criptura pública si ho sol.licita l’adjudicatari, i les despe-
ses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.

Opció 1. Quan la licitació s’ha publicat al DOCE i al BOE
4. L’adjudicació s’ha de publicar al DOCE i al BOE,

dins d’un termini no superior a 48 dies.

Opció 2. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE
i l’import d’adjudicació és igual o superior a 60.101,21 euros

4. L’adjudicació s’ha de publicar mitjançant anunci
al (variable opcional: BOE o BOP o DOGC), en un
termini no superior a 48 dies.

Opció 3. Quan la licitació no s’ha publicat al DOCE ni al BOE i
l’import d’adjudicació és inferior a 60.101,21 euros (sense text)

Clàusula 14. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l’abonament de

les prestacions al contractista s’efectuarà de confor-
mitat amb el que estableix el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

El contractista ha de presentar al Registre General
de l’Ajuntament, la/es factura/es corresponent/s a les
prestacions executades ... (periodicitat temporal)

Opció 1. Quan en el plec de prescripcions tècniques s’hagin
previst operacions preparatòries

El contractista tindrà dret a percebre fins a un 20
per 100 de l’import total del contracte com a abona-
ment a compte per les operacions preparatòries pre-
vistes al plec de prescripcions tècniques, amb presta-
ció de la corresponent garantia, en metàl·lic o aval,
en el percentatge establert en el Plec de clàusules
administratives generals. Aquesta garantia serà tor-
nada o cancel·lada a mesura que es vagin efectuant
les deduccions pel reintegrament dels abonaments a
compte percebuts.

El director dels treballs, prèvia audiència del con-
tractista, proposarà a l’òrgan de contractació l’abona-
ment concret que procedeixi.

Opció 2. Quan no s’hagin previst operacions preparatòries
(sense text)

Clàusula 15. Revisió de preus

Opció 1
1. L’import de les revisions que siguin procedents

es farà efectiu mitjançant l’abonament o descompte
corresponent en les factures o pagaments parcials o,
excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no
s’han pogut incloure en les esmentades factures o
pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se-
güent:

– ... ... ... ...

Opció 2
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques d’aquest contracte.

Clàusula 16. Direcció i inspecció de l’execució del
contracte

L’Ajuntament designarà un director dels treballs en-
tre el personal tècnic de la Corporació o aliè. El direc-
tor dels treballs és el responsable de la comprovació,
coordinació i vigilància de la correcta realització de
les prestacions contractades, que efectuarà les funci-
ons de direcció i inspecció mitjançant les verificacions
periòdiques corresponents, i, en qualsevol cas, en
cada lliurament que s’efectuï.

Clàusula 17. Obligacions del contractista
1. A més de les obligacions establertes en el Plec

de clàusules administratives generals, el contractista
està obligat a:

a) Especificar les persones concretes que executa-
ran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situa-
ció d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de
l’execució del contracte. Durant la vigència del con-
tracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qual-
sevol substitució o modificació d’aquelles persones i
acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

b) Designar una persona responsable de la bona
marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d’enllaç amb els corresponents ser-
veis municipals i el director dels treballs.

c) Assumir les despeses de publicitat de la licitació
establertes en aquest plec. A tal efecte, i de conformi-
tat amb les bases d’execució del pressupost munici-
pal, l’Ajuntament descomptarà l’import de les esmen-
tades despeses de la primera factura que s’expedeixi
o de les següents, si fos necessari.

d) Fer-se càrrec de les despeses de lliurament i
transport fins el lloc convingut dels béns objecte del
contracte.

Paràgraf opcional
...) Acreditar la contractació d’una pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil per un import de ...
euros, que haurà de presentar en el Registre General
d’aquest Ajuntament dins del termini d’un mes a
comptar des de l’inici de les prestacions.

Paràgraf opcional per al cas de permetre la subcontractació
...) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s sub-

contracte/s que pretengui celebrar i, un cop signat/s,
aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la
seva subscripció.

Paràgraf opcional
...) Guardar reserva respecte de les dades o ante-

cedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasió del contracte.
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Per als contractes d’adquisició d’equips o de sistemes per
al tractament de la informació i el seu manteniment

...) Realitzar el manteniment dels béns objecte del
contracte, encara que no siguin de fabricació seva o
de l’empresa que representa, incloses les revisions
preventives i reparacions d’avaries de les màquines o
els seus dispositius; reposició de peces, substitució
de l’equip avariat amb un altre de reserva; i, l’actualit-
zació o adaptació dels programes.

Paràgraf opcional: altres obligacions
...) També seran obligacions de l’adjudicatari:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 18. Recepció i termini de garantia

Opció 1
1. La constatació de la correcta execució de les

prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el
termini d’un mes següent al seu lliurament o realitza-
ció, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfac-
ció de l’Ajuntament

Opció 2
1. La constatació de la correcta execució de les

prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el
termini dels ... següents al seu lliurament o realitza-
ció, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfac-
ció de l’Ajuntament

Paràgraf opcional
L’Ajuntament es reserva el dret d’efectuar les se-

güents comprovacions en el moment de la recepció
de la qualitat de l’objecte del contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. Rebudes les prestacions, es procedirà a substi-
tuir la garantia constituïda en el seu dia, en els supò-
sits de les garanties complementàries o la definitiva
del 20 per 100 en el cas de proposicions temeràries o
desproporcionades, per una altra del 4 per 100 del
preu del contracte.

3. Un cop efectuada la recepció de les prestacions,
s’acordarà la liquidació del contracte dins del termini
d’un mes.

4. També un cop efectuada la recepció o conformi-
tat, començarà a córrer el termini de garantia, que
serà de ... .

Si els materials subministrats tenen una garan-
tia de fabricació superior, serà aquesta la que pre-
valgui.

5. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la
garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del con-
tracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin
d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini
de garantia.

Paràgraf opcional per al cas de recepcions parcials
6. Podran ser rebudes parcialment aquelles parts

del contracte susceptibles d’ésser subministrades per
fases que puguin ser utilitzades de forma separada,
d’acord amb les prescripcions tècniques.

Clàusula 19. Subcontractació i cessió

Opció 1

Alternativa 1
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la
realització parcial del contracte amb el compli-
ment dels requisits i obligacions legalment esta-
blerts fins a un percentatge que no podrà excedir
del 50 per 100 del preu del contracte.

Alternativa 2. Quan es concretin les prestacions parcials
que no podran excedir del 50 per 100 del preu del con-
tracte
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers,
amb el compliment dels requisits i obligacions le-
galment establerts, les següents prestacions par-
cials:

– ... ... ... ...

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte, amb auto-
rització expressa de l’Ajuntament i amb el compliment
dels requisits legalment establerts.

Opció 2
En el present contracte resten prohibides la

subcontractació i la cessió.

Opció 3
1. En el present contracte resta prohibida la

subcontractació.
2. Els drets i obligacions dimanants del contracte

poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte, amb auto-
rització expressa de l’Ajuntament i amb el compliment
dels requisits legalment establerts.

Opció 4

Alternativa 1
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la
realització parcial del contracte amb el compli-
ment dels requisits i obligacions legalment esta-
blerts fins a un percentatge que no podrà excedir
del 50 per 100 del preu del contracte.

Alternativa 2. Quan es concretin les prestacions parcials
que no podran excedir del 50 per 100 del preu del con-
tracte
1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers,
amb el compliment dels requisits i obligacions le-
galment establerts, les següents prestacions par-
cials:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 20. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, com
també dels terminis parcials assenyalats per a l’exe-
cució successiva.
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2. La constitució en mora del contractista no neces-
sitarà intimació prèvia per part de l’Administració.

Opció 1
3. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total l’Administració podrà optar
per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,12 per
cada 601,01 euros del preu del contracte.

Opció 2. Per al cas de voler-se establir altres penalitzacions
3. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total, l’Administració podrà optar
per la resolució del contracte o per la imposició de
les següents penalitzacions, en relació al preu del
contracte:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audièn-
cia al contractista perquè pugui formular al·legacions
en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contracta-
ció resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora
respecte al compliment del termini total arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de
contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne
la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

6. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Paràgraf opcional
7. Quan el contractista, per causes a ell imputa-

bles, hagués incorregut en demora respecte al com-
pliment dels terminis parcials, l’Administració podrà
optar per la resolució del contracte o per la imposició
de les següents penalitzacions:

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Clàusula 21. Responsabilitat en l’execució del
contracte

El contractista resta subjecte a les responsabilitats
i sancions establertes en el Plec de clàusules admi-
nistratives generals.

Paràgraf opcional
A part de les establertes a l’esmentat Plec, consti-

tueixen

Alternativa
…) Faltes molt greus:
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Alternativa
…) Faltes greus
– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Alternativa
…) Faltes lleus

– ... ... ... ...
– ... ... ... ...

Les faltes establertes en aquest plec se subjecten,
segons llur tipificació, al règim de sancions i altres
responsabilitats previst al Plec de clàusules adminis-
tratives generals.

Clàusula 22. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qual-

sevol de les causes establertes al Plec de clàusu-
les administratives generals, amb els efectes asse-
nyalats.

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, cons-
titueixen causes específiques de resolució:

a) L’incompliment de les altres obligacions contrac-
tuals essencials.

b) Les altres establertes legalment per a aquests ti-
pus de contracte.

Paràgraf opcional
...) No haver aportat l’adjudicatari la pòlissa d’asse-

gurança de responsabilitat civil a què es refereix el
present plec, en el termini d’un mes a comptar des de
l’inici de les prestacions.

Paràgraf opcional
...) No haver guardat la deguda reserva respecte

de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb oca-
sió del contracte.

Paràgraf opcional
...) L’incompliment de l’execució parcial de les

prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

Paràgraf opcional. Altres causes
...) ... ... ... ...

Barcelona, ... de ... de ...

L’administrador/a
Signat:
Diligència:

Opció 1
El present plec és conforme al Plec de clàusules

administratives generals aprovat pel Plenari del
Consell Municipal en acord de 28-VI-2002 i al plec
tipus de clàusules particulars aprovat per decret de
l’Alcaldia de ..., i les seves adequacions s’ajusten a
dret.

Opció 2
S’hi adjunta informe.

Opció 1
El/La secretari/ària tecnicojurídic/a

Opció 2
El/La secretari/ària delegat/ada

Signat:
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