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simplificat amb una pluralitat de criteris  
 

 
 

A.  
 
Objecte: 

15 de gener 
de 2021. 
 

 X2021000014 
 
Codi CPV: 45231300-8 (Treballs de construcció de canonades per a aigua i 
aigües residuals) 
  

B. Dades econòmiques 
 
B.1. Determinació del preu: 
un import de IVA no inclòs 
 
B.2. Pressupost base de licitació: 80.289,12 no inclòs 
 

Import IVA: 16.860,72  
 
      Total: 97.149,84  
 

C. Existència de crèdit 
 
Aplicació pressupostària: 01/439/61005 

 
D.   
 
E. Variants / Millores:  Sí  Veure Annex 3 
 
F.  
 
 
Tramitació:    Ordinària 
Procediment:   Obert simplificat 
Tramitació electrònica:  Si 
Inscripció al RELI:  Obligatòria per a participar en aquesta licitació  
 (159 LCSP) 
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G. Solvència i classificació empresarial 
 
G.1. Classificació empresarial: Classificació: Grup E (Hidràuliques), Subgrup E.1 

 
 
G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional. Si 
 

 
 
Solvència tècnica: 
 

mínim, un tècnic amb una de les titulacions de grau superior següents o 
 

 
- rmiques i fluids. 
-  
- Sistemes electrònics i automatitzats. 
 
A més, cal que almenys una de les persones que ostenti una de les titulacions 
esmentades formi part del personal 

 objecte del contracte. 
 
 

 
 

reforma de xarxa d'aigua potable amb un import mínim de 8 iva exclòs, en 
els últims 5 anys 
 
H.  No 
  
I. : Per a la valoració de les proposicions i la determinació 

de la millor oferta s'atendrà a diferents criteris d'adjudicació. 
 

-  fins a 
100 punts   
 

- Oferta econòmica:   20 PUNTS 
- Millores:     80 PUNTS 

o Millora 1: Ampliació control de qualitat  10 PUNTS 
o Millora 2: Ampliació termini de garantia 10 PUNTS  
o Millora 3: Millora de tram complementari  20 PUNTS 
o Millora 4: Instal·lació sistema de regulació 40 PUNTS 
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J. 
anormals 

 

jectius 

Públiques.   
 
K.  No 
 
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 

empreses proposades com adjudicatàries:  No 
 

M. Garantia  
 
 Garantia Provisional: No 
 
 Garantia Definitiva: Si 
  
 
N. Pagament i presentació de factures 
 
La plataforma e.FACT 

 
 

Dades per la presentació de les factures: 
 

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 
NIF: P1710800B 
Adreça: Carrer Paret Nova, 14 
Codi Postal: 17720 
Codi DIR3: L01171024 

 
O. Modificacions del contracte prevista: No  
 
P. Subcontractació: No 
  
Q. Revisió de preus: No 
 
R. Termini de garantia: 

com a millora, si fos superior 
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Plec de clàusules 
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I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
 
Primera. Objecte del contracte  
 
1.1 

apartat A del quadre de 
característiques.  
 
1.2 apartat 
A del quadre de característiques.  
 
1.3 

apartat A. del quadre de 
característiques 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del 
contracte  
 
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el 

 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
3.1 El sistema per a la determ
apartat B.1 del quadre de característiques.  

 
B.2 del 

quadre de característiques.  
 
3.3 

 obligacions 
 

 

a 
aquest crèdit és la apartat C del quadre de 
característiques. 
 

 
 
4.1 apartat D del 
quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són els que 
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4.2 

LCSP si el responsable de contracte emet un informe al·legant causes 
excepcionals, la comprovació d
un màxim de quatre mesos des de la formalització del contracte.  
 
4.3 -
se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que 

 
 
4.4 apartat D del 
quadre de característiques. En aquest cas, la pròrroga serà obligatòria per 

sta, sense que es pugui produir per acord tàcit de les parts. 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte  
 

LCSP i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte.  A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública 
continguda, principalment, en les disposicions següents:  
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

ctives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

RD 817/2009).  
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial D ificat ni 

 
RGLCAP).  
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 

icació. 
 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

projecte aprovat 
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Supletòriament al contracte li resu
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions 

a adjudicatària de l'obligació de complir-les.  
 
Sisena. Admissió de variants  
 
6.1 apartat E del quadre de 
característiques, respecte dels elements i en les condicions que expressament 

 
 
6.2 
elements prèviament establerts en 
i presentar-se en la forma prevista en 
característiques. 
 
Setena. Tra  
 

apartat F del quadre de característiques.  
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  
 
8.1 

en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions 
diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, 
deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per 
exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements 
de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

a través del sistema de notificació e-  la LCSP i la Llei 

a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte 
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telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 

- -hi la/les 

ació, es permet accedir a dita notificació 
amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

el mateix d
els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 

practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de 

notificació. 
 
8.3 
les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores, 
subscriure com a interessades en aquesta licitació a través del servei de 

web del perfil del 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=18628723 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 
 

a conseqüència del 

la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 

al Perfil del licitador, 

p
-

Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.4 Certificats digitals: 
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de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu 
a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 
electrònica admesa per a la signatura del DEUC o declaració responsable i, de 

 
 
Pel que fa als certificats estrangers comun

Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 
qualificada 

basada en un certificat qualificat emès a un estat membre serà reconeguda com 
 

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

 
 

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

 
 
Tanmateix, cal tenir en compte que 
procedeix declarar la prohibició de contractar quan, en el tràmit d'audiència 
del procediment corresponent, la persona incursa en una causa de prohibició 

r algun dels 

compromís de pagament de les multes i indemnitzacions fixades per 
sentència o resolució administrativa de les quals derivi la causa de prohibició 
de contractar, sempre i quan hagin estat declarades responsables del 

tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissió de 
futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se 
al programa de clemència en matèria de falsejament de la competència  
 

 Estar inscrit en el 
Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
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(ROLECE) o bé al registre equivalent dels estats membres de la Unió 
Europea.  
 

 
termes establerts a  

 
 

 
 
 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin 

la seva organització, 
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 

empreses licitadores. 
 

 

segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència, absència de prohibicions 
de contractar i inscripció en el registre oficial han de concórrer en la data final de 

 
 
9.2 

Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan 

o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, 

 
 

amb la presentació del NIF. 
 
La estats membres de la Unió 

mitjançant la inscripció als registres professionals o mercantils adients del seu 
e

 
 

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

 
 
9.3 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar-

de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients 
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a 
la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 

a quantia significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la 
seva extinció 
 
9.5 
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la 
funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

 
 
9.6 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a 

poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació 
no falseja la competència. 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 
500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han de complir els requisits mínims de 
solvència que es apartat G.2 del quadre de característiques, o la  

apartat G.1 del mateix quadre de 
característiques. 
 
10.2 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que 
acreditin la inscripció en lli
estableixin els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una 

aquests. 
 
10.3 A les 

apartat G.2 o G1 del quadre de 
característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 

eves integrants.  
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FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi 
les seves ofertes en 1 sobre en el termini màxim de 20 dies naturals a comptar 

  
següent. El darrer dia de termini per presentar ofertes finalitzarà a les 
15:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat es 
consideraran extemporànies. Les empreses han de presentar la documentació 

 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=18628723 
 

-

indic  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

mateixes que les que designin en el seu model de declaració responsable per a 
-

. 
 
Les empreses li

Sobre Digital. 
 

les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en el sobre corresponent. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 

 
 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 

dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la 
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qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta clau, ja que només les empreses 

introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 
 

 

bre Digital per introduir les seves 
paraules clau en el moment que correspongui. 
 

de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu 

 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 
hores 

 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al 

requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de 
la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 

 
 
Una vegada co

documentació tramesa. 
 
Podeu 

 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empre
ses/index.xhtml 
 
11.2 h de la Disposició addicional setzena 

mb la recepció de la qual 
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es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 
 

 

tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte 
gital prèviament, de manera que no es pot 

produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 

aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 
en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
concepte. 
 
11.3 
qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 
documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de 
Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents 

 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 
unitat tècnica  valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques res

-se de documents 

 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada 
a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al 
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal 
recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 

mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
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empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
11.4 

manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 

2, part 2 de 2). 
 

arxiu sigui inviable per la mida dels arxius com 
per exemple vídeos  

 de 25 Mb i no partible seleccionat però 
no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques 
adjuntes i enviar-

o la mesa podrà comprovar la coincidència de les empremtes electròniques dels 
documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels documents 

 
 
11.5 RGLCAP, les empreses estrangeres han de 
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.6. Les persones interessades en el procediment de licitació també poden 
dirigir- nts del que estableixen 

i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat 
 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=18628723 
 
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

com del plec de prescripcions tècniques, 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 

licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials 
Unió Europea. 

 
11.8 
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la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites. 
 
11.9 Contingut del sobre UNIC  
 

 
 
CONTINGUT del sobre: 
 

-.Declaració responsable 
consta a  
Digital, mitjançant el qual declaren que ostenten la representació de la 

econòmica, financera i tècnica; que compta amb les autoritzacions 

 en 
aquest plec; 

 

les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com 
les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon 

-les, així com 
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. 
 

-se 
en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de 
presentar la declaració responsable. A més de la declaració responsable, han 

-se formalment en 
unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Aquest document 
caldrà incorporar-  
 

presentar la proposició. 
 

a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha 
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dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o 
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant 

al RELI o al Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de 

obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres. 
  

i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. Aquest document 
caldrà incorporar-  
 

- Oferta econòmica i altres referències avaluables mitjançant criteris 
l 

model que figura a . 
 

certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual 

de tots els documents que la composen. 
 

licitadores i, en cas de tractar- preses que concorrin amb el compromís 
de constituir-
representants de totes les empreses que la composen. 
 

no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació queda integrada pels membres següents: 
 

- Mercè Bosch Romans, que actuarà com a Presidenta de la mesa. 
- Eduard Duran Plana, vocal 
- Joan Cano i Yáñez, vocal i que alhora actuarà com a secretària de la mesa 

 
Tretzena. Determinació de la millor oferta  
 
13.1 Criteris de valoració de les ofertes  
 

a 
I del quadre de característiques.  
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13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  
 
Finalitzat el ter
únics presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació, 

159 de la LCSP pel Rei
processals i organitzatives per fer front al COVID-
públic. 
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de 
documentació continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a 

 
 

quantificables mitjançant 
 

 
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si 

a classificar les ofertes de les empreses admeses. 
 

 

entre empreses licitadores. 
 

çant la qual 

 
 
Aquestes 

-NOTUM, integrat amb la 

 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i 
admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin 
substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin 
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determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 

realitzar aquesta classificació, la mesa tind
apartat I del quadre de característiques  

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

tar aquests informes 
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les 

organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals. 
 

apartar-  que motivi la seva decisió. 
 
13.3 

decreixent, les següents: 
 

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del 

de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 

licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb 
discapacitat en la seva plantilla. 

 
2. 

44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 
uesta normativa 

per tenir dita consideració.  
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3. 

assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui 

respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre 
oficial corresponent. 

 
4. st 

els quals hi hagi alternativa de comerç just. 
 

5. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 
i laboral que 

 
 

6. 

es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.  
 

ió acreditativa dels criteris 
 

 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o 

 límits i els paràmetres 
objectius establerts a  
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en 

raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol 

aquest motiu

dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a 
aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 

electrònic a 
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 comunicació 

-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
 

 
Transcorregut aquest termini, si la unitat tècnica de contractació no rep la 
informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement 

 
 
Si la unitat tècnica de contractació rep la informació i la documentació justificativa 

 del servei 

viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 

perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si 
comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
med

201 de la LCSP. 
 
 

 
 
14.1 La Mesa de contractació comprovarà a

la classificació 
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar aquesta 
comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats 
de les quals aquella empresa recorri.  
 
El secretari de la Mesa de contractació, únicament requerirà documentació a 

 
 
- 

itadores 
corresponent.   

 
- 
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- Quan calgui aportar document acreditatiu de la constitució de la garantia 
 

 
- 

contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, 
mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si 

 

 
 
El secretari de la Mesa realitzarà el requeriment, especificant el supòsit, per a 

justificativa.  
 

- 

 
 

 la funcionalitat que a 

 
 

 
14.2 
la garantia definitiva i la documentació requerida, si escau, aquesta es 
qualificarà documentació presentada hi ha defectes o 
errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades 
perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 

tat que a 

de l  
 

-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
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documentació presentada, en el cas que de les dades obtingudes 
mínims de solvència establerts en els plecs, en el cas que no es complimenti 
adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en 

licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar 
a 

de la LCSP. 
 

declaració responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de 
e de la 

LCSP. 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 apartat M del 
quadre de característiques.  
 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  
 

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

de Dipòsits de la Tresoreria General de la Diputació de Girona.  
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, c
de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia 

Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Diputació de 
Girona.  
 
c) Mit
asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes 

 
 
15.3 
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la 

apartat M del quadre de característiques i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  
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15.4 
LCSP.  
 
15.5 

catària està obligada a reposar-los en 

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

necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 
comptar des d
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 

la LCSP.  
 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 

garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
 

 
15.8 En el cas que la garantia no 

 
 
15.9 

ia hagués 

complementària de fins un 5% del preu. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 

subscriure el contracte, per 

a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 

 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del 

 
 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte  
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17.1 Un cop comprovada la documentació a què fa referència la clàusula 

documentació, establert a la clàusula catorzena, el termini per acordar 

documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 

-
a

de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què 
 

 

informat, al telèfon mòbil que les empreses licitadores hagin designat en 
presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 

-hi. 
 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la notificació 

 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte  
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. 
 

a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.  
 

contracte, excepte els casos en que es presentin ofertes integradores, en els que 
totes les ofertes constituiran un contracte.  
 
18.2 

dicació a les 
empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 
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18.3 

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

b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
 

les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena, essent aplicables els 
terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en 

consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP 
i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 

 
 
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà 
requisit imprescindible per poder iniciar-  
 
18.7 La formal
en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament al perfil 
de contractant. 
 
18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades 

scau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions 
 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran 

 sobre protecció de 
dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
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Dinovena. Retorn de la documentació  
 
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició 

terposat, la 
documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les 
empreses licitadores. Si les empreses licitadores no van a retirar dita 
documentació es procedirà a la seva destrucció, un cop transcorregut el termini 

r des de la data de formalització del contracte, sempre que 
aquesta sigui ferma. 
 
 

 
  
Vintena. Execució i supervisió de les obres  
 

ingudes 
en el plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de 
base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del 

facultativa de les obres.  
 
Vint-i-unena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i 
salut en el treball  
 

 Pla de Seguretat i Salut en 

 salut en les 
obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en 
matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la 
procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran 
de corregir-
de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 

treball se

reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
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22.1 

programa de treball.  
 
22.2 
del
imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 
194 de la LCSP. Si les penalitats per demora arriben a un múltiple del 5% del 
preu del contr
o bé acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats.   
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no 

ontractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el 

100 RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on determinarà si 
el retard fou produït por motiu imputables al contractista. 
  

equerirà 
 

 
22.3 
es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 

ció originats per la demora 
 

 
22.4 
relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de 
compliment dels pagaments, prevista en la clàusula trenta-
plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia 
definitiva. 
 
Vint-i-  
 

contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment 
del contracte. 
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est contracte. 
 
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  
 

 
 

- 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la 
prestació, sempre dins de les f
contractació. 

 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

 
- 

motius imputables al contractista. 
 

- 
-se utilitzat materials de qualitat deficient. De 

confirmar- a compte del contractista les 
despeses derivades del reconeixement i subsanació. En cas contrari, la 
direc
reparació de les cales, valorades als preus unitaris del pressupost 

 
 
El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica vinculada a 

contractant o aliena a aquesta. El seguiment del contracte també 
es podrà encomanar a vàries persones perquè realitzin les funcions de forma 
conjunta. 
 
Vint-i-  
 

mpresa contractista 

convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es 
tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 
ac
públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Vint-i-  
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26.1 

dies següents al mes al que corresponguin.  
 
26.2 

condicions establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP. 

creació del registre comptable de factures a
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 

de tramitació i anotació de les factures al Registre comptable de factures en 

alitat de Catalunya i del seu Sector 
Públic.  
 

a les factures les dades 

atari 
establertes  
 
26.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els 
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la 
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts a 
la Llei 3/2004, de 29 de 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
26.4 
necessària per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. 

 
 
26.5 Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita de 

instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a 
ranties establertes als articles 155, 156 

i 157 del RGLCAP.  
 
26.6 

al plec de prescripcions 
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tècniques, ha de presentar el projecte de construcció de les variants o millores 
ofertades, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o 

e.  
 
26.7 

 
 
Vint-i-  
 

el projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.  
 

a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

en cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
 siguin conseqüència dels vicis del 

 
 

garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici 
dels supòsits de força major establerts 

 
 
Vint-i-  
 

 
 

a) en 
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

, en particular, les 

disposicions vigents 

mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els 
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 

ió de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats 
a què es refereix la clàusula vint-i-

emetre la justificació de la realització 

sol·liciti. 
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b) 
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

 
c) 

vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el 

adscrigui a l
Seguretat Social, mitjançant la prestació dels TC2 corresponents.  

 
d) 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  
 

e) 
la interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la 

 
 

f) 

de les obres.  
 

g)  
 

h) 
informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa 

al plec de prescripcions 
tècniques.  

 
i) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

 
 

j) 
contracte.  

 
k) El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència 

o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la 
forma i quantia que assenyalin.  

 
l) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

no superarà el dos per mil del preu del contracte.  
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m) 

que ocupen els treballs 

contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells 
i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 

 
 

n) 
de les obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la 
conformitat de la persona responsable del contracte, la tanca publicitària 

el cost del cartell o rètol informatiu de les obres que contingui el 

serveis de Cata

 Així 
 mitjançant la persona que 

 el 

 
 

 
Vint-i-   
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, 

resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 

determinar-

 
 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

procediment establert a  
 
 
Trentena. Modificació del contracte  
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30.1 

es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 

 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament 
pels procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu 

el 3% del pressupost primitiu. 
 

 
 

 
 
30.4 No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 

- 

als mesuraments del 
projecte, sempre que en global no representin un increment de la depesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de 

a  
 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no 
suposin un increment del preu 
que a  

 
Trenta-unena. Suspensió del contracte  
 

contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el 
pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-

 
 

ntractista, de conformitat amb el que disposa 
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perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst a 

 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  
 
Trenta-dosena. Cessió i subcontractació del contracte 
 
Cessió del contracte 
 

o personals de qui 
contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la 
competència al mercat, quan es compleixin els requisits següents: 

a) essa, la cessió. Si 

per silenci administratiu. 
b) 

-se 

liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la 
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

c) 
la so
estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) 
en escriptura pública. 
 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
 

ligacions que 
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Subcontractació 

 a 
adre de característiques. 

 

la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el presentant o representants 

per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a 
la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 

circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 
 

contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades a a la Llei 32/2006, de 18 

al sector de la construcció i a la seva 
normativa de desplegament. 
 

ec i amb els 
termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 

que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 
 

com a conseqüènc  

a de les causes de prohibició de 
. 

 

 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
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El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 
 
VI.  
 
Trenta-tresena. Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.  
 
Trenta-quatrena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva  
 

a apartat R del quadre de 
característiques 
fos superior i començarà a computar a partir de la recepció de les obres.  
 

 
 

contractista que els esmeni.  
 

-se sobre la 

 
 

 
La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat 

 
 
Trenta-cinquena. Resolució del contracte  
 
Són causes de resolució del contracte: 
 

- 
de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del 

98 relatiu a la successió del contractista. 
 

- 
procediment. 

 
-  
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- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 
- 

superior a sis mesos. 
 

- 

aquest plec. 
 

- La 

i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en 
acions impliquin, aïllada o 

conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més 
 

 
- La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 

 
- i de les obres per un termini superior als 4 mesos. 

 
- La suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos per part de 

 
 

- El desistiment. 
 

- 
els retards reiterats en el pagament dels 

el conveni sectorial.  
 

en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 
NUL·LITAT CONTRACTUAL  
 
Trenta-sisena. Règim de recursos  
 
36.1 

potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 

Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs 
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contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
36.2 

 
la legislació bàsica del procediment administratiu comú. 
 
36.3 

ecurs potestatiu de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Trenta-setena. Jurisdicció competent  
 

la resolució 
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, 
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ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Qui sotasigna el/la senyor/a 
..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm......................................................, en nom propi/en qualitat de representant 
legal de la persona física/jurídica 
................................................................................., amb NIF núm. 
............................................... i als efectes de licitar en la present contractació, 
Exp. .........., el contracte de .................................................................................., 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
- 

a
de Catalunya) / ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades 

. 
 

- Que compleix amb la solvència i classificació empresarial requerides i que no 
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar 
establertes a 
Sector Públic. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació 

 
 

- ls requisits i obligacions exigides per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les 
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
- -hi obligada, està integrada per un nombre 

 
 
- 

contracte es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral 
i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries 
a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de 
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.  

 
- Que la informació i documents aportats a tots els sobres són de contingut    
absolutament cert.  
 
- 
territori espanyol, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 



 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
- 
a
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del 

servei e-NOTUM, i designo com a persona autoritzada per a rebre les 
notificacions corresponents a: 
 
 

Persona 
autoritzada 

NIF de 
 

Correu electrònic de 
 

Mòbil de 

(opcional) 
    

 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació 
amb la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic 
 
- 
............................................ forma part del grup empresarial 

nom 
de les empreses)............................................................... es presenta/en també 
a la present licitació.  
 
- 
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la 

 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
 
(lloc i data )  
 
Signatura 
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ANNEX 2 
 

 
 
 
 
- 

automàtica: 
 
 
El/la Sr./Sra......................................... en nom i representació de 

......................................., al carrer................................. número ............, i amb 
NIF .................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 

expedient número ............................ , es compromet a executar-lo amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats i  
 
PREU 

l contracte i 
 

 
i 
 
MILLORA 1  AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA    SI / NO  
 
Ampliar el termini de garantia en ......... anys. 
 
 
MILLORA 2  MILLORA ENLLUMENAT 1     SI / NO  
 

 
 
MILLORA 3 MILLORA ENLLUMENAT 2      SI / NO 
 

 
 

 
 
I per què consti, signo aquesta oferta.  
(lloc i data )  
 
Signatura 
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ANNEX 3 
 
DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

fórmules (Sobre Únic): fins a 100 
punts   

 
 Criteris:  
- Oferta econòmica:   20 PUNTS 
- Millores:     80 PUNTS 

 
o Millora 1: Ampliació control de qualitat    5 PUNTS 
o Millora 2: Ampliació termini de garantia   10 PUNTS  
o Millora 3: Millora de tram complementari   20 PUNTS 
o Millora 4: Millora instal.lació de regulació de pressió  45 PUNTS 

 
 
Oferta econòmica  
 

Oferta econòmica de menor import:  (20 Punts) 
 
Fòrmula:  
                                   POE = 20 * (Omin/Ov) 
On: 

- POE = Puntuació oferta econòmica 
- Omin = Oferta econòmica de menor import 
- Ov = Oferta econòmica a valorar 

  
Millores 
   

- Millora 1: Ampliació del control de qualitat: (5 Punts) 
 
 Realització 10 de proves de pressió en els trams de xarxa reformada i 
inspecció de fuites en trams contigus de la xarxa existent amb aportació 

 
 
 

- Millora 2: Ampliació del termini de garantia : (Fins a 10 Punts) 
 
 Ampliació del termini de garantia amb una puntuació de 2 punts per any 

 
 
 

- Millora 3: Millora de tram complementari: (Fins a 20 Punts) 
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Execució de la totalitat de les obres descrites en la separata d'amidaments 
i  

 
 

- Millora 4: Millora instal.lació de regulació de pressió: (Fins a 45 Punts) 
 

Execució de la totalitat de les obres descrites en la separata d'amidaments 
 

 
 
 

 
 

PRESSUPOST I AMIDAMENTS MILLORA 3 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS MILLORA 4 
 
 
 
 
 
 
 


