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ANNEXOS
ANNEX núm. 1: Model de Declaració responsable sobre els requisits per contractar amb
l’Ajuntament de Cadaqués.
ANNEX núm. 2: Model de Declaració responsable del licitador sobre la no prohibició de
contractar amb l’Administració.
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CAPÍTOL V.- Drets i obligacions de les parts.
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ANNEX núm. 3: Model de proposició econòmica del licitador.
ANNEX núm. 4: Model de Declaració responsable del licitador sobre el criteri de la millora
d’assumir la millora del plànol as built. (LA SEVA PRESENTACIÓ IMPLICA
L’ACCEPTACIÓ DE LA MILLORA)
ANNEX núm. 5: Model de Declaració responsable del licitador sobre el criteri en el termini
de garantia de les obres. (LA SEVA PRESENTACIÓ IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LA
MILLORA)
ANNEX núm. 6: Model de Declaració responsable del licitador sobre el criteri de la millora
d’assumir les millores d’ excessos d’ amidaments. (LA SEVA PRESENTACIÓ IMPLICA
L’ACCEPTACIÓ DE LA MILLORA)

CAPÍTOL I.- Configuració general del contracte.
1. Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és les obres d’execució del projecte de pavimentació de varis
carrers del municipi de Cadaqués.
D’acord amb Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en el
següent codi CNAE: 42.9 “Construcció d’altres projectes d’enginyeria civil”.

En cap circumstància l’existència d’aquest contracte no ha de comportar una relació de
dependència laboral entre l’Ajuntament i el personal del contractista adjudicatari.
2. Naturalesa jurídica del contracte.
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obra tipificat als articles
6, 229 a 239 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
3. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.
Mitjançant l'execució del contracte del present Plec de clàusules administratives particulars
se satisfà la necessitat de mantenir els vials públics en bon estat de conservació com a
competència municipal.
4. Durada del contracte.
La durada del contracte serà de 5 setmanes, a comptar del dia natural següent a la data de
signatura de l’acta de comprovació de replanteig de l’obra.
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D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de
2004, transposada per la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), avui inclosa al TRLCSP, el codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics
(CPV) es determinarà a partir de la codificació del Reglament (CE) núm. 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007. El codi CPV del present contracte (Catàleg CPV
2008) és el 45200000-9 “Treballs generals de construcció d’inmobles i obres d’enginyeria
civil”.
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5. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte.
El pressupost base de licitació té un import de 219.739,56 euros, IVA inclòs. El preu cert
anterior queda desglossat en 181.602,94 euros de valor estimat i en 38.136,62 euros en
concepte d’IVA.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència
6. Finançament del contracte.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 150-61904 del vigent pressupost de la
Corporació

7. Perfil de contractant.
Sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, i amb la finalitat d'assegurar la
transparència i l'accés públic a la informació relativa a la contractació, aquest Ajuntament
publicarà els anuncis que consideri necessaris en el Perfil de contractant.
8. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.

Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres,
subministraments i serveis.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP).
Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic i s’habilitat el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els
seus annexos.
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al
TRLCSP i al RPLCSP).
ACORD del Parlament de Catalunya d’1 de març de 2011, de creació del Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya (DOGC de 28 de març de 2011).
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, mitjançant la disposició
addicional quarta de la qual es crea l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya.
Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
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Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció
es regirà per l'establert en aquest plec i en el projecte d’obres, els quals seran considerats
documents contractuals. En allò no previst en aquests, serà d'aplicació:
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de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Arts. 273-281 (en allò que no s’oposi al
TRLCSP).
Llei estatal 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LRJPAC).
Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
(LAECSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC), modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa.
Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament general de la llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització de Tribunal
Administratiu Central de recursos Contractuals.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del
mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
CAPÍTOL II.- Preparació del contracte i selecció del contractista.
9. Procediment d'adjudicació i tramitació de l’expedient.

La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert, en aplicació dels articles
109, 110, 138, 142 i 157 a 161 del TRLCSP, d’acord amb els requisits establerts en aquest
text legal. L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb el que
disposa l’article 109 del TRLCSP. En el procediment obert tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP.

10. Classificació del contractista.
D’acord amb l’article 88.1 del TRLCSP, el valor estimat del present contracte és de
181.602,94 euros (IVA no inclòs). L’article 65.1 del TRLCSP determina l’obligatorietat de
la classificació del contractista per a l’execució dels contractes d’obra d’un import igual o
superior a 500.000 euros (IVA no inclòs).
Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui inferior a 500.000 euros la
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte que
correspongui acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a
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La licitació del contracte no està subjecta a regulació harmonitzada en no donar-se els
supòsits establerts a l’article 14.1 del TRLCSP.
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contractar. En tals casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament
mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de
classificació corresponent al contracte o be acreditant el compliment dels requisits específics
de solvència exigits en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i
detallats en els plecs del contracte. A falta d'aquests, l'acreditació de la solvència s'efectuarà
amb els requisits i pels mitjans que reglamentàriament s’estableixin en funció de la
naturalesa, objecte i valor benvolgut del contracte, mitjans i requisits que tindran caràcter
supletori respecte dels quals si escau figuren en els plecs.
11. Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment.
En cas de renúncia o desistiment de la contractació per part de l’Ajuntament, i d’acord amb
l’article 155.2 del TRLCSP, es compensarà els licitadors per les despeses que haguessin
pogut incórrer. Malgrat això, aquesta indemnització no superarà, en cap cas, el límit dels
50,00 euros.
12. Garanties exigibles.
No caldrà presentar cap garantia provisional per poder presentar-se a la licitació, atès que en
tractar-se d’una obra ordinària, no comporta cap complexitat extraordinària, s’ha estimat
convenient l’exempció d’aquesta garantia per agilitzar el procediment de contractació.
S’estableix una garantia definitiva per al licitador que resulti adjudicatari del contracte del
5% de l'import de l'adjudicació del contracte (IVA no inclòs). En el supòsit que l’oferta de
l’adjudicatari hagués estat considerada anormal o desproporcionada, se n’exigirà una de
complementària del 5% de més (IVA no inclòs) sense perjudici de la necessitat de justificar
la baixa desproporcionada o de la possibilitat d’excloure al licitador.

Si l'adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini de 10 dies hàbils des del
següent al de recepció del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, s’entendrà que
retira la seva oferta i l’òrgan de contractació procedirà a requerir la mateixa documentació
del següent licitador en la relació classificada de proponents.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes recollits a l’article 100 del TRLCSP.
13. Aprovació del Plec de clàusules i convocatòria de la licitació.
Els articles 109 i 110 i la Disposició addicional 2a (punts 1, 2 i 6 a 8) del TRLCSP
determinen la iniciació, el contingut i l’aprovació de l’expedient administratiu de
contractació.
Vist el que disposa la Disposició Derogatoria de la llei 2/2014 de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, per la que es deroga l’apartat 1 (relatiu a
l’exposició al públic dels plecs de clàusules administratives) de l’article 277 del text refós de
la Llei municipal i de règim local de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, els plecs no seran objecte d’exposició pública.

14. Condicions dels licitadors.
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La prestació de la referida garantia, que es dipositarà en suport paper, es farà d’acord amb
les formes reconegudes a l’article 96.1 del TRLCSP. Per a la seva devolució i cancel.lació
caldrà observar les determinacions de l’article 102 del TRLCSP.
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D’acord amb l’article 54 del TRLCSP, podran contractar amb l’Ajuntament i,
consegüentment presentar ofertes, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar (art. 54 del TRLCSP), que no estiguin
sotmeses a prohibicions de contractar (art. 60 del TRLCSP), i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional (arts. 74, 75 i 78 del TRLCSP). Els empresaris
hauran de disposar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau,
sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del
contracte.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tingui relació directa
amb l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i s’acrediti
degudament (art. 54.2 del TRLCSP). Les empreses, a més, han de disposar d’una
organització amb elements personals i materials suficients per executar correctament el
contracte.
També poden contractar amb l’Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte (UTE), de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP. En aquest cas
cadascun dels empresaris que concorrin a la licitació integrats en una UTE han d’acreditar la
seva capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies de qui la constitueixen i la
seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal, si en resulten adjudicataris.
15. Presentació de les proposicions.

Igualment, les proposicions podran ser presentades per correu postal. En aquest cas, el
licitador haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta pels mitjans electrònics pertinents
(com a màxim fins a la data de l’acabament del termini de presentació de proposicions fins a
les 2 del migdia). Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la documentació,
si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la terminació del
termini assenyalat. Transcorreguts, malgrat això, 10 dies hàbils següents a la indicada data
sense haver-se rebut la documentació per correu postal, aquesta no serà admesa en cap cas.
Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap oferta
en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una unió
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds
que hagi subscrit. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar. El licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta durant el termini de 3 mesos.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part del licitador del contingut del present Plec, així com del projecte d’obres, i la declaració
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
16. Forma en què s’han de presentar les proposicions.
Les proposicions per a la licitació, d’acord amb l’article 145 del TRLCSP, es presentaran 2
sobres tancats, signats pels licitadors i amb indicació de la raó social i del domicili a efectes
de comunicacions, a més a més de l’adreça electrònica. Els documents a incloure en cada
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Aprovada la convocatòria de licitació per part de l’òrgan de contractació, les ofertes es
presentaran a l'Ajuntament, en horari d’ atenció al públic (de les 9 del matí a les 2 del
migdia), en el termini de 26 dies naturals, a comptar de l’endemà de l’anunci de la
convocatòria publicat en el BOP.
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sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la legislació en vigor.
La denominació i el contingut de cadascun dels 2 sobres serà el següent:
16.A) ”OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
(DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ), DEL CONTRACTE DE LES OBRES
DE ...................................................., presentada per .................., amb CIF ..., amb domicili a
efectes de comunicacions a ...... del municipi de ………. (CP ………), amb telèfon ........,
amb fax ......, i amb correu electrònic ...... Sobre «A»: Documentació administrativa”.
D’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP, s’estableix que l’aportació inicial de la
documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb
l’Ajuntament (la relacionada en els punts A.1 a A.8 següents) se substituirà per una
declaració responsable del licitador (segons model que consta a l’annex núm. 1), la qual
s’inclourà en el sobre núm. 1, indicant que compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Ajuntament. D’aquesta manera, el licitador sobre el qual recaigui la
proposta d’adjudicació del contracte haurà d’acreditar davant l’Ajuntament, prèviament a
l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits.
En tot cas, l’Alcaldia, com a òrgan de contractació, per garantir el correcte funcionament del
procediment podrà demanar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les
condicions establertes per ser l’adjudicatari del contracte.
D’acord amb l’article 146.5 del TRLCSP, el moment decisiu per determinar la concurrència
dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà el de
finalització del termini de presentació de les proposicions.

A.1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris persones físiques,
el DNI; els empresaris persones jurídiques, l'escriptura o els documents en els quals consti la
constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de
la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o
un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions
comunitàries d'aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de
la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular
en l'àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l'empresa.
A.2. Documents acreditatius de la representació. Quan la sol·licitud i, si escau, la
proposició no estigui signada pel propi licitador, s’haurà d'incloure el poder atorgat a favor
de la persona o persones que subscriguin la proposició, juntament amb una còpia autèntica
del DNI de l’apoderat o dels apoderats.
A.3. Document de compromís de constituir una unió temporal d'empreses (UTE). En
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En definitiva, l’acreditació dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb
l’Ajuntament (que haurà d’aportar el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a l’Ajuntament) es durà a terme mitjançant l’aportació dels següents
documents (originals o compulsats):
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els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal hauran d’aportar, a
més a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin
adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d'estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s'hi expressarà la persona que designen com a
representant de la UTE davant l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així
com la participació que correspon a cadascun d'ells en la UTE.
A.4. Declaració responsable de no trobar-se sotmès a cap de les prohibicions per a
contractar conforme als articles 60 i 61 del TRLCSP, d’acord amb el model que figura en
aquest Plec (Annex núm. 2).
A.5. Acreditació de la solvència. La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i
professional de l'empresari s'hauran d'acreditar pels mitjans següents:
A.5.1 De conformitat amb el que disposen els articles 65 del TRLCSP i 25 i 26 del
RGLCAP l’adjudicatari podrà aportar, per acreditar la solvència, la següent classificació
empresarial:
GRUP
G
G

Subgrup
4
4

Categoria
2
C (segons RD1098/2001)

En aquest supòsit, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de l’empresari
s’acreditarà amb la presentació del document acreditatiu de la classificació empresarial
establerta en aquest clàusula, juntament amb una declaració del seu representant legal
conforme les circumstàncies reflectides en aquest document no han experimentat cap
variació en els grups, subgrups i categories requerides per a aquesta contractació.

a. Solvència econòmico-financera: S’haurà d’acreditar sobre el volum anual de la xifra
de negocis referit al major dels tres últims exercicis conclosos, que haurà de ser
major a 1,5 vegades el valor estimat del contracte. El mitjà per acreditar-ho serà la
presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. Els
empresaris individuals ho acreditaran llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel registre mercantil.
b. Solvència tècnica: S’haurà d’acreditar presentant declaració responsable en la que
s’acompanyaran certificats de bona execució (indicant import, dates i destinatari
públic o privat dels mateixos), en la que es faci constar l’execució d’ obres del
mateix tipus o anàlogues, realitzades en els últims 5 anys.
Serà requisit mínim que l’import anual acumulat en l’any de major execució haurà
de ser igual o major al 70% del Valor estimat del contracte.
A.6. Declaració expressa de pertinença o no-pertinença a empreses del mateix grup.
Quan empreses del mateix grup, entenent com a tal aquelles que es trobin en qualsevol dels
supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç, concorrin a una mateixa licitació, hauran de
presentar la corresponent declaració, als efectes d’allò que disposa l’article 86 RGLCAP. Si
no hi concorregués aquesta circumstància, igualment s’haurà de presentar aquesta declaració
fent constar expressament que l’empresa no pertany a grup d’empreses respecte de cap de les
que es presenten a la mateixa licitació.
A.7. En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats
que hi estan subjectes:
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A.5.2. Alternativament, l’acreditació de la solvència es podrà fer pels següents mitjans:
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1. Alternativament, un d’aquests documents:
‐ Una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al
Cens corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar‐se a l’objecte del
contracte;
‐ o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del
Cens;
‐ o el document de declaració en el Cens corresponent.
2. A més, només per a les persones jurídiques:
‐ Una declaració responsable de trobar‐se en un supòsit d’exempció legalment
previst o, si no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que
correspongui amb l’objecte del contracte;
‐ i una declaració responsable de no haver‐se donat de baixa a la matrícula de
l’impost.
A.8. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a l’Estat espanyol, hauran de presentar
una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.

16.B) ”OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
(DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ), DEL CONTRACTE DE LES OBRES
DE...................... presentada per .................., amb CIF ..., amb domicili a efectes de
comunicacions a ...... del municipi de ………. (CP ………), amb telèfon ........, amb fax ......,
i amb correu electrònic ...... Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació tècnica
subjecta a criteris avaluables de forma automàtica”.
El sobre “B” contindrà la documentació de l’oferta que depengui de fórmules automàtiques.
Serà la següent:
Relació numerada de tota la documentació inclosa en el sobre “B”.
1) Oferta econòmica. S'expressaran els preus unitaris proposats a la baixa per l’adjudicatari,
havent d’indicar sempre com a partida independent l’import de l’IVA a suportar per
l’Ajuntament.
Amb aquests preus unitaris s’entenen incloses totes les despeses que s’hagin de dur a terme
per al compliment de les prestacions contractades, com són el personal, els mitjans de
transport, la maquinària, els materials, etc..., necessaris per portar a terme l’obra i també les
despeses generals, benefici industrial, despeses financeres, assegurances, desplaçaments,
taxes i tota mena de tributs, etc… En definitiva, els preus unitaris comprenen la totalitat del
contracte.
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Malgrat els 8 documents sol.licitats per al sobre “A”, la inscripció en els Registres Oficials
de Licitadors i Empreses Classificades (RELI) de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya
(articles 83 i 327 del TRLCSP i l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya) eximeix la
presentació dels següents documents actualitzats que hi figurin: A.1, A.2 (llevat la còpia
compulsada del DNI de l’apoderat o dels apoderats).
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Es presentarà conforme al model que s’adjunta com a Annex núm. 3.
2) Criteri millora plànol as built.
Es presentarà conforme al model que s’adjunta com a Annex núm. 4.
3) Criteri en el termini de garantia de les obres.
Es presentarà conforme al model que s’adjunta com a Annex núm. 5.
4) Criteri millora excessos d’ amidaments
Es presentarà conforme al model que s’adjunta com a Annex núm. 6
5) També s’hi inclourà, si escau, i als efectes de dirimir un possible empat en la puntuació de
les ofertes presentades, documentació acreditativa del compliment de la normativa
d’integració de discapacitats. Si s’escau, s’ha d’aportar la declaració responsable que la
plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior
al 2% (indicant el percentatge) ò que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels
treballadors amb discapacitat.

17. Criteris de valoració de les ofertes.
1.- Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, d’acord amb l’article 150 del TRLCSP, s’ha d’atendre als següents criteris de
valoració de fòrmules automàtiques, on la documentació corresponent s’inclourà en el sobre
“B”.

Criteris de valoració avaluables de forma automàtica:

1.- Baixa econòmica.
màxim de 30 punts

fins a un

Criteris econòmics, fins a un màxim de 30 punts. Formular la
millor oferta econòmica. En cap cas es consideraran les ofertes
que excedeixin el pressupost de licitació. Es valorarà amb un
punt per cada 1000€ de baixa econòmica sobre el preu de
contracte.
2.- Millora PLANOL AS BUILT
màxim de 10 punts

fins a un
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Els criteris de valoració, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts, seran els
següents:
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Es valorarà amb 10 punts el lliurament de plànol i documentació
“as built” una vegada finalitzades les obres.
3.- Millora del termini de garantia.
un màxim de 10 punts

fins a

Es valorarà l’augment del termini de garantia amb 10 punts per
cada any de més que ofereixin per sobre del termini previst al
present plec, fins a 10 punts.
Anys
garantia
obligatoris

de Anys
Total d'anys PUNTUACI
s'ofereix
garantia
Ó
d'ampliació
1
0
1
0 punts
1
1
2
10 punts

4.- Millores d’excessos amidament.
un màxim de 50 punts

fins a

Es valorarà assignant la major puntuació possible (50 punts) a la
proposta que ofereixi assumir el major percentatge de despesa
pels excessos de medició d’unitats d’obra que es produeixin
(Xmax).
Es determinarà la puntuació de les propostes restants (Pxi)
d’acord amb la seva proporció respecte a la proposta major:
Xmàx=50
Pxi=(Xi/Xmàx)*

2.- En relació a la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la
puntuació de les ofertes presentades, s’adjudicarà el contracte al licitador que tingui a la seva
plantilla un nombre de treballadors/es amb discapacitats superior al 2% de la plantilla i en
funció del percentatge més elevat (ho haurà d’haver acreditat prèviament en el sobre “B”).
En cas de continuar l’empat, s’adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més baixa. En cas de persistir l’empat, es decidirà l’adjudicació per sorteig
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Assumpció d’excessos d’amidament d’unitats d’obra que resultin
sobre les previstes als amidaments de projecte, que representin
un increment de la despesa fins un màxim d’un 10% de preu de
contracte iva exclòs. Fins un màxim de 50 punts.
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davant el Secretari de l’Ajuntament.
18. Admissibilitat de millores al contracte.
D’acord amb l’article 147 del TRLCSP, s’admetran millores al contracte.
19. Mesa de contractació.
D’acord amb l’article 160 del TRLCSP, per a la qualificació dels documents i l'examen i la
valoració de les ofertes es constituirà la Mesa de contractació, de conformitat amb les
determinacions de la Disposició addicional 2a, apartat 10 del TRLCSP i els articles 21 i 22
del Reial decret 817/2009. Així, la Mesa de contractació estarà integrada per:
Presidència:
Vocalies:

Secretaria:

L’Alcalde o regidor/a en qui delegui.
El regidor delegat d’Urbanisme o regidor/a en qui delegui.
Un regidor de la corporació
El Secretari Interventor de la Corporació.
Un tècnic municipal de la Corporació.
Un funcionari/aria de la Corporació.

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/àries o assessors/es
especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el quals
actuaran amb veu però sense vot.
20. Examen de la documentació i de les proposicions.

Si observa defectes esmenables en la documentació presentada, pot concedir un termini de 3
dies hàbils perquè el licitador esmeni l'error.
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els
defectes o omissions de la documentació presentada, determinarà les empreses que s’ajusten
als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la
licitació, les excloses i les causes de la seva exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura dels sobres “A” seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula corresponent.
2.- Posteriorment, la Mesa de contractació, en acte públic prèvia convocatòria per correu
electrònic als licitadors, procedirà a l'obertura dels sobres “B” (proposició econòmica i
documentació de criteris avaluables de forma automàtica) de les pliques acceptades.
Aquest acte públic d’obertura dels sobres “B” es durà a terme en el lloc que determini
l’Ajuntament de Cadaqués.
Prèviament a l’obertura dels sobres “B” donarà a conèixer les proposicions admeses i les
rebutjades en els termes que estableix l’article 83 del RGLCAP. Seguidament, es procedirà a
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1.- L’endemà que finalitzi el termini de presentació d’ofertes, i sempre que no s’hagin
presentat ofertes per correu justificades per l’ emissor, en aquest cas s’ hauria de suspendre l’
obertura fins a que arribin les ofertes en el termini de 10 dies naturals, la Mesa de
contractació, en una primera sessió, no pública, qualificarà prèviament la documentació
continguda en els sobres “A”. En aquesta situació només serà necessària l’assistència del
president, de 2 vocals (el Secretari de la Corporació i un altre vocal o president) i de la
secretària de la Mesa.
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l’obertura dels sobres dels licitadors admesos per ordre de presentació, deixant constància a
l’acta de la relació de documents incorporats a la plica.
3.- Oberts els sobres “B”, comprovada la documentació, i en sessió ja no pública, la Mesa
assignarà les puntuacions corresponents, verificarà si alguna oferta conté un valor anormal o
desproporcionat, procedirà a obtenir la puntuació total resultant per cadascú dels licitadors,
classificarà les ofertes per ordre decreixent de valoració i elaborarà la proposta de resolució
del procediment que serà elevada a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
proposta de resolució del contracte.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeix alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.
4.- L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa perquè, dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell
en què hagi rebut el requeriment, presenti:
els documents (originals o compulsats) relacionats a la clàusula 16.A. D’acord amb
l’article 146.5 del TRLCSP, el moment decisiu per determinar la concurrència dels
requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà el de
finalització del termini de presentació de les proposicions, per la qual cosa la
documentació acreditativa no es podrà referir a una data posterior. Als efectes de
presentar la documentació, i de conformitat amb el que estableixen els articles 83 i
327 del TRLCSP, podran atenir-se a les referides determinacions.
Malgrat els documents sol.licitats per al sobre “A”, la inscripció en els Registres
Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la Generalitat de
Catalunya eximeix la presentació dels següents documents actualitzats que hi
figurin: A.1, A.2 (llevat la còpia compulsada del DNI de l’apoderat o dels
apoderats). El el supòsit que l’adjudicatari hi estigui inscrit, afegirà una declaració
responsable conforme les circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (quina còpia compulsada hi annexarà)
no han experimentat cap variació. En cas que hi hagi alguna variació en les dades,
presentarà el corresponent document.
-

els certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
Hisenda i amb la Seguretat Social (o autorització a l’Ajuntament per consultar-ho),

-

el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament (s’incorporarà d’ofici per l’Ajuntament),

-

el justificant d'haver constituït la garantia definitiva,

-

el justificant d’haver abonat les corresponents despeses dels anuncis de licitació, i

-

la còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor i
del corresponent rebut de pagament (d’acord amb la clàusula 21).

La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a favor de
l’adjudicatari proposat.
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El requeriment que efectuï l’òrgan de contractació té la consideració d’acte tràmit i d’impuls
de l’expedient. El requeriment que efectuï l’òrgan de contractació té la consideració d’acte
de tràmit i d’impuls de l’expedient.
Si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A
més, si no acredita correctament la capacitat i solvència exigits per contractar amb
l’Ajuntament (documents que corresponguin de la relació d’A.1 a A.9), serà exclòs de la
licitació i es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
21. Assegurança de responsabilitat civil.
Donat que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els
requisits especificats a les regles següents:
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la
prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a
conseqüència de la prestació.
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 300.000,00
euros per a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la realització dels
treballs que exigeix la prestació contractada, amb el benentès que aquesta quantia no actua
com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El
sublímit mínim per víctima serà de 150.000,00 euros.

a) Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les
garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.
b) Els costos i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.
c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat civil.
Quarta. L’adjudicatari haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa subscrita
presentant el rebut original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la
vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa actualitzada i acreditar-ho anualment
davant l’Ajuntament, presentant el corresponent rebut.
CAPÍTOL III.- Adjudicació i formalització del contracte.
22. Adjudicació del contracte.
1.- Un cop presentada la documentació per part de l’adjudicatari, l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la documentació.
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Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Telèfon 972258200

2.- L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.
3.- L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors en el termini
màxim els 10 dies hàbils següents a que hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en
el Perfil del contractant. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà
d’ajustar al previst a l’article 151.4 del TRLCSP.
4.- L’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article 154 del TRLCSP, es
publicarà en el Perfil de contractant de l’Ajuntament i al BOP.
5.- D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses
com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu
expedient. Un cop adjudicat definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la
interposició de recursos sense que se n’hi hagin interposat, la documentació que acompanya
a les proposicions romandrà a disposició dels interessats.
23. Règim de recursos.
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
del contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus
acords posaran fi a la via administrativa.

24. Formalització del contracte i inici de l’execució del contracte.
Per a la formalització del contracte s’estarà a allò que determina l’article 156 del TRLCSP,
havent de formalitzar el contracte mitjançant document administratiu (amb el contingut
mínim fixat a l’article 26 del TRLCSP) abans de 15 dies hàbils següents a aquell en què es
rebi la notificació de l'adjudicació al licitador en la forma prevista en l'article 151.4 del
TRLCSP.
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les
corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització del mateix i
l’aixecament de l’acte de replanteig de l’obra.
CAPÍTOL IV.- Efectes, compliment i extinció del contracte.
Secció 1a.- Efectes i compliment del contracte.
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Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs
contenciós-administratiu, de conformitat amb allò previst a la legislació
contenciosa-administrativa i a l’article 21 del TRLCSP, això sens perjudici que els
interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als article 116 i 117 de la
Llei estatal 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC). Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista
renuncia a qualsevol fur i privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre i
conèixer les qüestions que puguin produir-se.

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Telèfon 972258200

25. Execució del contracte.
El contracte s'executarà amb subjecció a les determinacions de les seves clàusules i en
aquest Plec i en el projecte d’obra ordinària referenciat, i d'acord amb les instruccions que es
puguin donar al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de contractació. També
caldrà atenir-se a les determinacions dels articles 235 i 236 del TRLCSP.
26. Interpretació del contracte.
Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres
per al seu desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció
facultativa la corresponent definició. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la
direcció facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres, assistències i incidències que
obligatòriament ha de figurar a l'obra. El contractista ha de signar les ordres com a
"assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes.
27. Documentació prèvia per al contractista.
Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’Ajuntament lliurarà al contractista
una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi
d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris que
afectin l’obra, i una còpia autèntica del contracte en suport paper. El contractista signarà un
rebut acreditatiu del seu lliurament.
El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició
dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la
direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests
documents es retornaran a l’Ajuntament.

En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previsions
contingudes a l’estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
Dins 15 dies naturals següents a la formalització del contracte, el contractista ha de presentar
a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del
corresponent informe del responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat
per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.
Si, per incomplir el contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible
començar les obres al rebre autorització per a l'inici de les mateixes, no podrà reclamar cap
ampliació de termini per aquest motiu.
29. Acta de comprovació del replanteig del projecte.
Dins el termini de 15 dies naturals, com a màxim, comptats a partir de la data de
formalització del contracte, i en la data fixada per l’Administració, haurà de realitzar-se el
replanteig i estendre's l'acta relativa al mateix, d’acord amb l’article 229 del TRLCSP. L’acta
de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.
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28. Pla de seguretat i salut en el treball.

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Telèfon 972258200

30. Programa de treball.
L'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball perquè sigui aprovat per l'òrgan de
contractació. Aquest programa haurà de presentar-se dins el termini de 15 dies naturals des
de la formalització del contracte i desenvoluparà el presentat en la seva proposició, que no
podrà modificar cap de les condicions contractuals. A la vista del mateix, l'òrgan de
contractació resoldrà sobre la seva aplicació, incorporant-se al contracte.
31. Avís previ i informació a l’autoritat laboral.
1.- El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels
treballs.
2.- El contractista haurà d’exposar l’avís previ a l’obra de forma visible, el qual s’haurà
d’actualitzar en el cas que s’incorporin a l’obra un coordinador de seguretat i salut o
contractistes no identificats en l’avís inicialment remés a l’autoritat laboral.
3.- El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral
abans de l’inici dels treballs i haurà d’incloure el pla de seguretat i salut.
32. Llibre d’ordres i assistències.
Serà obligatori portar un llibre d’ordres i assistències per a l’obra, el qual es lliurarà
diligenciat per l’Ajuntament al contractista, prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació
del replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.
El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars
de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota
la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.

La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici
que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.
El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb
l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.
Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la
possessió de l’Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment.
33. Llibre d’incidències.
1.- D’acord amb l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la
construcció, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a l’obra s’hi
trobarà un llibre d’incidències que constarà de folis per quadruplicat.
2.- El llibre d’incidències serà facilitat per l’Ajuntament al contractista, encara que el
coordinador sigui aliè a aquesta entitat, prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del
replanteig.
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Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti
lliurarà còpia a l’altre.
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3.- El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direcció facultativa, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones i/o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen a l’obra i els
representants dels treballadors.
4.- Quan es faci una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d’aquest. En el cas que l’anotació suposi una reiteració d’una
advertència o observació anterior anotada en aquest llibre, se n’haurà de remetre una còpia a
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funció de les clàusules
particulars, les incidències podran quedar reflectides a les actes de les reunions que tinguin
lloc amb la direcció facultativa i la representació de l’Ajuntament per tal de solucionar les
eventualitats que així ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat exemplar,
hauran de ser signades per la direcció facultativa i un exemplar s’haurà d’incorporar a
l’expedient.
34. Desenvolupament de l’execució de les obres.
El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’Ajuntament o la direcció de
l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions d’obra,
sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector
públic, pugui correspondre a l’Administració contractant.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser
examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més
breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o anàlisis
per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.
La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques o projecte d’obres. Les despeses
que això ocasioni són a càrrec del contractista.
El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a
l’Ajuntament la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva
pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La
responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit
que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat
examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva
construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.
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L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció, comprovació i vigilància a fi comprovar la correcta realització de l’obra
executada, ajustada al projecte i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte.

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Telèfon 972258200

Si la direcció de l’obra observa vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades
per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà, mentre estigui vigent
el contracte, la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles
circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes ocults.
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a
la construcció, les despeses d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista.
L’execució de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista són les que
determina l’article 230 del TRLCSP.
El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi
del director facultatiu de l'obra.
35. Subcontractació.
1.- Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o
treballador autònom de part de l’obra que tingui contractada, haurà d’obtenir un llibre de
subcontractació habilitat que s’ajusti a l’annex III del Reial Decret 1109/2007.
2.- El llibre de subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part de
l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. Especialment hi han de constar les dades
identificatives de l’obra. Ha de tenir deu fulls destinats a les anotacions necessàries, que han
d’estar numerats correlativament i segellats per l’empresa constructora titular del llibre.
Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’una manera autocopiadora.

Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador
de seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
3.- El contractista haurà de conservar el llibre de subcontractació a l’obra fins que aquesta
hagi finalitzat, i designarà una persona perquè el conservi i complementi durant els treballs
(normalment serà el cap d’obra). El nom i les dades d’aquesta persona es comunicaran al
servei promotor de l’entitat. Així mateix, l’haurà de conservar durant els cinc anys posteriors
a l’acabament de la seva participació en l’obra.
4.- En cada subcontractació, el contractista haurà de comunicar la subcontractació anotada al
coordinador de seguretat i salut, amb l’objecte que aquest disposi de la informació.
5.- La subcontractació es regirà per les determinacions dels articles 227 i 228 del TRLCSP.
6.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en
l'article 227.2 del TRLCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació
s'imposarà la penalitat regulada en l'article 227.3, amb subjecció a les següents
determinacions:
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El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra, o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades
a l’obra.
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- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article
212.8 del TRLCSP.
- Com regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, tret que,
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podrà arribar a fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
El contractista només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, i d’acord
amb l’article 227.2.e) del TRLCSP, fins al 60% de l’import d’adjudicació, mitjançant
comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat
amb els requisits assenyalats a l’article 227 del TRLCSP. Tindrà preferència, en igualtat de
condicions, la contractació d’empreses domiciliades en el terme municipal de Cadaqués.
36. Direcció facultativa de l’obra.
1.- L’Ajuntament designarà la persona o persones facultatives titulars de la direcció de
l’obra, amb titulació adient i suficient, d’entre el personal tècnic de la pròpia entitat, les
quals seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat això, podrà
designar també altres tècnics aliens a l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte,
en quin cas la representació correspondrà al cap o a un tècnic designat del servei promotor
de les obres, sens perjudici de les funcions pròpies de la direcció.
2.- L’exercici de la direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva
correcta execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta
finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant
l’execució de l’obra si la corporació no designa un tècnic específicament competent en
aquesta matèria.

3.- L’Ajuntament designarà un coordinador/a en matèria de seguretat i salut, que estarà
integrat en la direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació adient i suficient
d’entre el personal tècnic de la pròpia entitat. Malgrat això, també podrà designar un tècnic
aliè a l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte. Quan no sigui necessària la
designació del coordinador/a per tractar-se d’obres en què no intervingui més d’una
empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcció facultativa.
4.- El coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de
desenvolupar les funcions següents:
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes
i treballadors autònoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de l’acció
preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals (LPRL), durant l’execució de l’obra, i, en particular, en les
tasques i activitats de l’article 10 del Reial Decret 1627/1997.
c) Informar sobre el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, així com sobre
les seves modificacions. Amb l’informe del coordinador/a, l’entitat elevarà el Pla a l’òrgan
corresponent perquè l’aprovi definitivament.
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La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de
l’obra, amb independència del fet que comptin amb col·laboradors, i que assumeixen davant
l’Ajuntament la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments
implícits en el paràgraf anterior.
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d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la
LPRL.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l¡aplicació correcta dels mètodes de
treball.
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin
accedir a l’obra.
g) Paralitzar part dels treballs o la totalitat de l’obra, en circumstàncies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. En el supòsit d’obres que no siguin
susceptibles de projecte, aquestes funcions li correspondran al tècnic que, si escau, es
designi.
h) Portar el control del llibre de subcontractació: haurà d’informar de qualsevol
incompliment legal a l’òrgan de contractació.
5.- No es podran adjudicar a la mateixa empresa adjudicatària de l’execució de les obres ni a
les empreses que hi estiguin vinculades ―en el sentit que són definides a la normativa
general de contractació―, els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilància,
supervisió, control i direcció de les obres o instal·lacions corresponents.
6.- Els professionals aliens als serveis tècnics de l’Ajuntament que assumeixin la direcció
facultativa de l’obra o bé la coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball o de
tècnic en prevenció de riscos laborals hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, a l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura dels contractes
de serveis respectius.
37. Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament.

2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan competent podrà exigir
l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execució del que s’hagués
pactat.
38. Delegació i personal d’obra del contractista.
1.- El contractista estarà representat permanentment a l’obra per una o més persones amb
competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a
l’execució i bona marxa de l’obra, així com també a l’efecte d’interlocució tècnica en la
relació del contractista amb el servei promotor. Les clàusules particulars podran fixar la
capacitat o titulació que ha de tenir el cap d’obra que designi el contractista en funció de les
característiques, naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de la persona o
les persones designades per a la direcció de les obres, els comunicarà en el termini de 15 dies
naturals a comptar des de la formalització del contracte qui és la persona designada com a
cap d’obra i qui serà la substituta degudament habilitada que suplirà la primera a tots els
efectes quan aquesta s’absenti de l’obra.
2.- L’Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista
les actituds dels quals, a criteri de la direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona
marxa dels treballs. El contractista està obligat a substituir immediatament aquest personal
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1.- Correspon a l’Ajuntament vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per
aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància de l’execució del contracte que
porti a terme del contractista, i, a tal efecte, l’òrgan de contractació designa, de conformitat
amb en l'article 52 del TRLCSP, com a persona responsable del contracte, als Serveis
Tècnics Municipals de l’Ajuntament, sens perjudici de les facultats que corresponen a la
direcció facultativa.
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quan rebi la corresponent notificació.
39. Resolució d’incidències tècniques.
En cas d’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre la direcció d’obra i el contractista, per
a la interpretació i realització del projecte, seran resoltes per l’Ajuntament amb caràcter
immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la
legislació vigent li confereix.
40. Revisió de preus del contracte.
El preu d'aquest contracte, atès l’evolució actual de l’IPC, no podrà ser objecte de revisió, tal
com preveu l’article 89.1 del TRLCSP.
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista no
podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost
del projecte, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió
en l càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el cas que
hi hagi contradicció entre les clàusules del Plec de prescripcions tècniques del projecte
d’obra i les del Plec de clàusules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.
41. Modificació del contracte.

No tindran la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte
que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o que
consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentació
preparatòria del contracte, que han de ser contractades de forma separada, podent aplicar, si
s’escau, el règim previst per a la contractació de prestacions complementàries, si concorren
les circumstàncies previstes a l’article 171.b) del TRLCSP.
En aquest sentit, es podran adjudicar els contractes d’obres per procediment negociat, quan
es tracti d’obres complementàries que no figurin en el projecte ni en el contracte, o en el
projecte de concessió i el seu contracte inicial, però que com a conseqüència d’una
circumstància imprevista passin a ser necessàries per a executar l’obra tal i com estava
descrita en el projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’ execució de les quals es confiï
al contractista de l’obra principal d’acord amb els preus que regeixin per al contracte
primitiu o que, si s’escau, es fixin contradictòriament, sempre que les obres no es puguin
separar tècnicament o econòmicament del contracte primitiu sense causar grans
inconvenients a l’Administració o que, tot i que resultin separables, siguin estrictament
necessàries per al seu perfeccionament, i que l’import acumulat de les obres
complementàries no superi el 50% del preu primitiu del contracte. La resta d’obres
complementàries que no reuneixin els requisits assenyalats hauran de ser objecte de
contractació independent.
Malgrat això, seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres,
que essent conforme amb el paràgraf primer, produeixin augment, reducció o supressió
d’unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de
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Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 219 i
234 del TRLCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne modificacions per raons
d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva
necessitat en l’expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les
condicions essencials del contracte.

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Telèfon 972258200

les compreses en el contracte. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no
tindrà dret a reclamar cap indemnització.
Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions de
l’article 156 del TRLCSP.
42. Obres complementàries a les del projecte principal.
1.- En els termes que preveu l’article 171.b) del TRLCSP, es podran adjudicar per
procediment negociat al contractista de l’obra principal, d’acord amb els preus que regeixin
el contracte primitiu o que es fixin contradictòriament, si s’escau, les obres complementàries
que no estiguessin previstes en el projecte ni en el contracte però que, per una causa
imprevista, esdevinguin necessàries per executar l’obra tal com era descrita en aquells sense
modificar-la, sempre que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50 per
cent del preu primitiu del contracte.
2.- Les obres accessòries o complementàries no incloses en el projecte inicial, ni necessàries,
sinó simplement convenients per adequar l’obra principal a la seva finalitat, però que
l’Ajuntament estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent
de la que regeix la principal.
43. Suspensió de les obres.
L’Ajuntament pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres.
Igualment ha de suspendre l’execució si es dóna la circumstància de l’article 216.5 del
TRLCSP. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 220 del
TRLCSP i 103 del RLCAP.
44. Cessió del contracte.
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, i de conformitat amb
els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.

La resolució del contracte es regirà per les determinacions, amb caràcter general, dels
articles 223 a 225 del TRLCSP i, específicament, per al contracte d’obres en els articles 237
a 239 del TRLCSP. S’acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del
contractista.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 del TRLCSP, les
següents:
·

·
·

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o al
present Plec durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el treball
dins del termini establert en el present Plec, així com la no realització de les esmenes
que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula referida a les penalitzacions.
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45. Resolució del contracte.
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Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en
allò que excedeixin de l'import de la garantia.
En tot cas, en el supòsit de resolució del contracte per causa imputable al contractista s'estarà
a les determinacions de l'article 225.4 del TRLCSP.
46. Compliment del contracte.
La recepció del contracte es regirà per les determinacions dels articles 222 i 235 del
TRLCSP i pels articles 163 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RLCAP).
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les
següents obligacions:
1) Haver restituït a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no
ocupades per elles.
2) El compliment no defectuós del contracte.
3) El compliment dels criteris d'adjudicació.
En el mes següent al de l’acabament de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la
seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser
signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia
de l’obra.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del
contractista. El director de l’obra, en el termini d’1 més des de la recepció, farà l’amidament
de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos següents a la data
de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres
executades, la qual certificació, ha de ser abonada en el termini de 3 mesos, comptats des de
la data de la seva expedició, a compte de la liquidació del contracte.
47. Termini de garantia.
El termini de garantia serà d’1 any i començarà a partir de la data de l’acta de recepció,
d’acord amb les determinacions dels articles 222 i 235 del TRLCSP.
En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció
facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre
l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota
responsabilitat, llevat del que disposa l’article 236 del TRLCSP, procedint-se a la liquidació
del contracte i a la devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista.
Si l’informe és desfavorable per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al
contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga
fins que es faci l’informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat per
l’ampliació d’aquest termini de garantia.
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Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el
contracte per causes imputables al contractista.
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Totes les despeses que es produeixin per la conservació i vigilància de les obres durant el
període de garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització per
aquest concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran suportats
per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres
de reparació.
Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les
obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i amb les instruccions que li
doni la direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i això donés lloc a risc o perill
per a l’obra, l’Ajuntament executarà directament els treballs necessaris per tal d’evitar el
dany, i aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
48. Règim de pagaments.
El pagament s'efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats que
s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels article 216 i 232 del TRLCSP i 147 i
següents del RGLCAP.
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la prevista perquè les
obres s'executin en el termini o terminis contractuals, tret que, segons el parer de la direcció
de les obres, existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
El contractista tindrà dret a percebre també abonaments a compte en els termes establerts en
els articles 216.3 del TRLCSP i 155 i 156 del RGLCAP. En tot cas, se li exigirà la
constitució de garantia en forma d'aval, o altra admesa per la vigent legislació.
La Tresoreria municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins del
termini establert per la legislació vigent.
Secció 2a.- Extinció del contracte.

49. Recepció de l’obra.
1. Dins del mes següent al lliurament de les obres es portarà a terme l’acte formal i positiu
de recepció o de conformitat, del qual s’estendrà l’acta corresponent per triplicat i a un sol
efecte, que signaran el tècnic titular de la direcció de l’obra, el responsable del contracte o el
facultatiu representant de l’Ajuntament, i el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho
creu oportú. Un exemplar de l’acta serà per a cadascun dels assistents a l’acte i el tercer
s’inclourà a l’expedient.
2. Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació
d’assistir a la recepció de l’obra, el representant de l’Ajuntament li remetrà un exemplar de
l’acta per tal que formuli les al·legacions que consideri convenients en el termini de 10 dies
hàbils, sobre les quals resoldrà l’òrgan competent.
3. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu a l’acta de
recepció, i la direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises i
el termini per reparar-los. Si el contractista no hagués efectuat la reparació a l’acabament del
termini fixat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el
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Subsecció 1a.- Extinció per compliment.
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contracte.
4. A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al qual
serà obligatòria l’assistència del contractista.
5. En cas que hi hagi defectes reparables a l’acabament de les obres que no n’impedeixin
l’ús, l’Ajuntament les podrà rebre, però a l’acta de recepció es deixarà constància d’aquests
defectes, els quals haurà de corregir el contractista en el termini que se li assenyali.
50. Certificació final.
En el termini de 3 mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan competent
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista
a compte de la liquidació del contracte.
51. Liquidació del contracte.
Transcorregut el termini de garantia d’un any, es procedirà a la liquidació del contracte
conforme a les determinacions de l'article 307 del TRLCSP.
En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció
de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, informarà sobre l’estat de les obres. Si
l’informe fos favorable o, en cas contrari, un cop fetes les reparacions oportunes, es
procedirà, en el termini d’un mes, a acordar i notificar la liquidació de les obligacions
pendents en els termes establerts a la normativa general.
52. Devolució o cancel·lació de la garantia.
Una vegada efectuada la liquidació, transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, l’òrgan de contractació de l’Ajuntament adoptarà una resolució en el sentit
d’ordenar la devolució o cancel·lació de la garantia, i la notificarà a la persona interessada,
tot això dins el termini de 2 mesos des de l’acabament del termini de la garantia.

53. Resolució: causes i efectes generals.
1.- De conformitat amb l’article 223 del TRLCSP, i amb els efectes que per a cada supòsit
s’hi determinen, són causes generals de resolució del contracte les següents:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat-contractista.
b) La declaració de concurs o la d’insolvència en qualsevol procediment.
c) El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
d) La no-formalització del contracte en el termini establert.
e) La demora del contractista en el compliment dels terminis i l’incompliment del
termini de 15 dies hàbils per iniciar l’execució a partir de la notificació de l’adjudicació en
els expedients de tramitació urgent.
f) La manca de pagament per part de l’Ajuntament en el termini de 8 mesos.
g) L’incompliment de la resta d’obligacions contractuals essencials qualificades com a
tals al present Plec de clàusules.
h) Totes les altres que s’estableixin expressament al present Plec de clàusules.
2.- L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per l’establert als
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articles 224 i 225 del TRLCSP.
54. Resolució: causes i efectes específics.
1.- Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons la normativa general
de contractació, són:
a) La demora en la comprovació del replanteig.
b) La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a 6 mesos per part de
l’Ajuntament.
c) El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos acordat
per l’Ajuntament.
2.- Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents:

CAPÍTOL V.- Drets i obligacions de les parts.
55. Penalitats per incompliment del contractista.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte
al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries les previstes a l'article 212.4 del
TRLCSP.
Així, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot
seguit:
a) Per incompliment o compliment defectuós. S'imposaran penalitats per
incompliment o compliment defectuós si, durant l’execució del contracte, el contracte no es
presta d’acord amb les determinacions del projecte d’obra, tal com habiliten els articles
150.6 i 212.1 del TRLCSP.
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
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a) La resolució del contracte comportarà, en tot cas, la comprovació, mesurament i
liquidació de les obres realitzades d’acord amb el projecte, i a la fixació dels saldos
pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.
b) En el supòsit de demora en la comprovació del replanteig, el contractista només
tindrà dret a una indemnització equivalent al 2% del preu de l’adjudicació.
c) En el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a 6
mesos per causa imputable a l’Ajuntament, el contractista tindrà dret a percebre, per tots els
conceptes, una indemnització del 3% del preu d’adjudicació.
d) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució de les obres iniciades per un
termini superior a 8 mesos per part de l’Ajuntament, el contractista tindrà dret al 6% del preu
de les obres que no s’hagin realitzat en concepte de benefici industrial. S’entén per obres que
no s’hagin realitzat les que resultin de la diferència entre les reflectides en el contracte
primitiu i les seves modificacions i les que s’hagin executat fins a la data de notificació de la
suspensió.
e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o pel propi
Ajuntament, amb caràcter d’urgència, per motius de seguretat o per tal d’evitar la ruïna
d’allò que s’hagi construït, l’òrgan de contractació, un cop hagi notificat al contractista la
liquidació de les obres executades, en podrà acordar la continuació, sens perjudici que el
contractista pugui impugnar la valoració efectuada davant de l’òrgan de contractació, el qual
resoldrà el que procedeixi dins el termini de 15 dies.
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motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la prestació correcta del servei.
b) Per demora. L'incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i
molt concretament la dels terminis d'execució, ja sigui el total com els parcials, pot ser
sancionat amb una multa diària en la proporció de 0,20 per 1.000,00 € del preu del contracte.
Igualment es pot sancionar al contractista, amb la mateixa multa, per altres incompliments de
les seves obligacions.
Les multes a què es refereix el paràgraf anterior, es faran efectives en la forma i terminis que
determina el TRLCSP i el RLCAP. Es complementarà la garantia sempre que se n'extregui
una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per a
completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els
efectes establerts en la legislació vigent.
Totes aquestes penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu
cas, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.
56. Confidencialitat d’informació.

Així mateix, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació
que tingui accés amb motiu de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit
caràcter en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de ser
tractada en aquell sentit.
Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta
informació, tret que el contracte estableixi un termini major.
57. Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses.
1.- El contractista haurà de reparar o reposar (i aniran a càrrec seu) tots els serveis públics o
privats danyats com a conseqüència de l’execució de les obres, i indemnitzarà les entitats,
persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstància.
2.- El contractista està obligat a mantenir provisionalment, durant l’execució de l’obra, i a
reposar quan finalitzi l’obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el
projecte. Aquesta relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del
replanteig o de necessitats sorgides durant l’execució de l’obra. Els treballs necessaris per al
manteniment i reposició d’aquestes servituds seran a càrrec del contractista.
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Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat de l'adjudicació i a
la informació que ha de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial
part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, especialment pel que fa als
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. L’òrgan de
contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
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3.- El contractista també haurà de reposar les servituds existents amb anterioritat al contracte
que hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord amb la
normativa sectorial d’aplicació, les quals li seran abonades als preus unitaris que figurin en
el pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en la forma
prevista per les modificacions del contracte.
58. Objectes trobats i materials procedents de les obres.
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant
l’execució de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haurà de comunicar
immediatament les troballes a la direcció de l’obra, col·locar-les sota la seva custòdia i
respondre per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal que
depengui d’ell o qualsevol tercer.
59. Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.
El contractista està obligat a la indemnització de danys i perjudicis d’acord amb l’article 214
del TRLCSP.
El contractista té l’obligació d’indemnitzar per tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, llevat que els danys i perjudicis siguin conseqüència immediata i
directa d’una ordre de l’Ajuntament o dels vicis del projecte que aquest ha elaborat. En el
cas d’aquestes excepcions, regirà el que estableix la normativa general bàsica sobre la
contractació administrativa i el sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions
públiques.
Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, públics o privats, de
tercers com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal depenent del
contractista, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres, hauran de
ser reparats pel contractista, el qual haurà de restablir les condicions primitives o compensar
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació que hi sigui aplicable.

El contractista té l’obligació d’indemnitzar l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis
directes o indirectes causats als seus béns i serveis públics o al personal que depèn d’aquesta
entitat per les mateixes causes i amb idèntiques excepcions que les que es preveuen al primer
apartat de la clàusula anterior.
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en l’execució de l’obra, i
haurà d’indemnitzar l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis es derivin de la interposició
de reclamacions, incloses les despeses derivades de les reclamacions que eventualment
puguin adreçar-se contra aquesta entitat.
61. Principi de risc i ventura.
1.- L’execució del contracte, d’acord amb l’article 215 del TRLCSP, serà a risc i ventura del
contractista adjudicatari, llevat dels supòsits de força major que s’estableixen a l’apartat
següent. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el
contractista en serà l’únic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les
ordres directes de l'Ajuntament, tal com disposa l’article 214 de l’esmentat text.
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60. Indemnització de danys i perjudicis a l’Ajuntament i als seus béns i serveis.
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2.- El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’Ajuntament pels danys i perjudicis que
se li hagin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de
força major, que serà considerada com a tal en els supòsits que resultin de la normativa
general i, en la mesura en què aquesta es remeti a l’analogia, en aquells fets independents del
cercle propi de l’activitat del contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i
essent previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici queda sotmès a les
determinacions següents:
a) L’expedient s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a la
direcció de l’obra en un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la data final de
l’esdeveniment; l’expedient l’instruirà la direcció amb audiència del contractista i informe
de la Secretaria, i l’òrgan competent el resoldrà.
b) Aquest dret està condicionat al fet que no existeixi actuació imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit,
s’haurà d’acreditar en l’expedient que, prèviament al succés, el contractista havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els
treballs realitzats i l’equip adscrit a l’obra poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes
mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys que s’haurien
pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després
d’esdevenir el fet causa dels danys.
c) Quan, una vegada presentada la sol·licitud d’indemnització per causa de força
major, hagin transcorregut tres mesos sense que hi hagi recaigut resolució expressa,
s’entendrà desestimada la petició.
3.- En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració
els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o
immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si, presentada sol·licitud
d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut
resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.

62. Drets de l’adjudicatari.
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, són drets
específics del contractista els següents:
— El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada, en els termes de l’article
216 del TRLCSP.
— L’expedició de les certificacions de l’obra executada, d’acord amb l’article 232 del
TRLCSP, s’efectuarà en els terminis que assenyali el director d’obra. L’obra certificada es
valorarà conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter
provisional, quedant subjectes a la medició i certificació que es pugui fer en la liquidació
final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.
— El contractista pot desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a
executar les obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direcció de les obres,
existissin raons per a estimar-ho inconvenient.
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4.- L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui ocasionar com a
conseqüència de l'execució del servei, per la qual cosa se'l considera com a únic responsable.
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— Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per
abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les
garanties que, a tal efecte, determinen l’article 232 del TRLCSP, i articles 155 a 157 del
RGLCAP.
— El contractista té dret a la indemnització de danys i perjudicis en els supòsits de força
major fixats a l’article 231 del TRLCSP.
— El contractista té dret a ser assistit per l’Ajuntament en els impediments que es puguin
presentar a la normal prestació del servei.
63. Obligacions de l’adjudicatari.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són
obligacions específiques del contractista les següents:
— El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
— El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i
en matèria mediambiental, a més a més d’altra normativa aplicable.
— El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients (article 64.2 del TRLCSP), havent de disposar de
l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada prestació del
servei.
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del
TRLCSP per als casos de subcontractació.

— Senyalització i tancament de les obres. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec
seu, les senyals que calguin per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen
els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en
els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a
complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o
de modificació dels ja instal·lats, a més a més del tancament perimetral de l’obra per evitar
l’accés a persones alienes a l’obra. En cas d’incompliment, l’Ajuntament ho executarà i
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, i de
la liquidació, si fos necessari. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment
dels rètols i dels senyals i està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que
s’originin aniran al seu càrrec.
— El contractista, en cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als
abonats del servei municipal, procurarà que siguin per al menor temps possible i advertirà
aquest fet a tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una antel.lació
mínima de 24 hores (llevat de casos excepcionals).
— El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de seguretat i salut en el
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— El contractista està obligat a abonar el preu als subcontractistes o subministradors d’acord
amb les determinacions de l’article 228 del TRLCSP.
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treball.
— El contractista serà responsable pels vicis ocults de la construcció en els termes que
detalla l’article 236 del TRLCSP.
— Despeses exigibles al contractista. L'adjudicatari estarà obligat a satisfer les despeses de
publicitat de la licitació fins a un import màxim de 600,00 euros. D’altra banda, en cas que el
contractista sol·liciti que el contracte s’elevi a escriptura pública, les despeses aniran a càrrec
seu.
— També aniran a càrrec del contractista fins a un límit del 2%, les despeses que s’originin
com a conseqüència de la realització d’assaigs i anàlisis de materials i d’unitats d’obra o
d’informes específics sobre els mateixos (definició que inclou el control de qualitat previst
en el Pla de Control de Qualitat), així com els que siguin necessaris d’acord amb la direcció
facultativa, d’acord amb els termes previstos de l’article 145 del RGLCAP.
— El contractista s’haurà de fer càrrec de l’obtenció i dels costos de les preceptives
autoritzacions administratives per a l’execució de les obres.
— El contractista haurà de designar un representant, amb poder suficient, mitjançant el qual
es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta adjudicació. S’haurà de sotmetre a
cada moment al control i a les ordres, indicacions o observacions que, en relació amb el
servei, dicti l’Ajuntament i facilitar les inspeccions que disposi aquest.
— El contractista està obligat a complir les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i la resta de normativa concordant, conjuntament amb la
disposició addicional 26a del TRLCSP.

— L’adjudicatari estarà obligat gestionar els residus que generi durant l’execució de les
obres i, específicament, a lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de
gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs
i altres residus de la construcció.
— El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui
accés com a conseqüència de l’execució del contracte i a la qual se li confereixi aquest
caràcter o, fins i tot en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquesta obligació tindrà una vigència de 5 anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el
contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs
contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense autorització
escrita de l’Ajuntament. En tot cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis
que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació. Transcorreguts 30 dies naturals des de
la sol·licitud de l’expressada autorització sense que hi hagi una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la petició.
— El contractista tindrà les següents obligacions lingüístiques:
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— El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
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L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i,
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica
requerida per al compliment de l’objecte del contracte, almenys, en llengua catalana.
Específicament, ha de redactar en llengua catalana els documents del clausulat específic del
Plec de prescripcions tècniques (projecte d’obra).
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

64. Prerrogatives de l’Ajuntament.
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, ostenta les següents
prerrogatives:
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a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes.
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ANNEXOS
ANNEX núm. 1: Model de Declaració responsable sobre els requisits per contractar
amb l’Ajuntament de Cadaqués.
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de ..........,
amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de ………….
(CP: ………), segons acredito amb el poder que he adjuntat, manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per a
la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de les obres
................................................, del corresponent Plec de clàusules administratives particulars
que regeix l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, d’acord amb la Llei estatal 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu
comú (LPAC) i amb la clàusula 16.A del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix l'esmentada licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT que, a dia d’avui,
compleixo tots i cadascun dels requisits establerts a la normativa vigent per contractar amb
l’Ajuntament de Cadaqués, inclosa la vigència de la classificació empresarial; que disposo
de la documentació que així ho acredita; i que em comprometo a mantenir el seu compliment
durant el període comprès fins a l’adjudicació de la referida licitació.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2017

ANNEX núm. 2: Model de Declaració responsable del licitador sobre la no prohibició
de contractar amb l’Administració.
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
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(Signatura)
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electrònic …….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de ..........,
amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de ………….
(CP: ………), segons acredito amb el poder que adjunto, DECLARO
RESPONSABLEMENT, d’ acord amb la clàusula 16.A.4 del Plec de clàusules
administratives particulars, QUE:
a) Les facultats de representació que ostento són suficients i vigents, d’acord amb el
manament de l’escriptura pública autoritzada davant Notari............, protocol
núm. ..............de data ......................de ..........
b) Estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba comprès/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article
60 del vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels
supòsits establerts a:
- Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques.
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
- Llei estatal 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2017
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ANNEX núm. 3: Model de proposició econòmica del licitador.
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de ..........,
amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de ………….
(CP: ………), segons acredito amb el poder que he adjuntat,
Declaro:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per a
la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de les obres
de........................................, del corresponent Plec de clàusules administratives particulars
que regeix l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que conec el Plec de clàusules administratives particulars, el projecte d’obres i la resta
d’expedient administratiu de la referida licitació i els accepto íntegrament, sense cap
excepció ni reserva.
3. Que, d’acord amb la clàusula 16.B.1 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen l'esmentada licitació, i per què sigui valorat d’acord amb la clàusula 17.1.1,
DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta,
que em comprometo a l’execució del referit contracte per la quantitat de (en lletres i
números) ................ euros (IVA no inclòs).
Cadaqués, ................ de 2017
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ANNEX núm. 4: Model de Declaració responsable del licitador sobre el criteri de la
millora d’assumir la redacció d’un plànol as built. (LA SEVA PRESENTACIÓ
IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LA MILLORA)
En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic ……..,
actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm.
…………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
segons acredito amb el poder que he adjuntat,
Declaro:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per a
la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de les obres
de............................................, dels corresponents Plec de clàusules administratives
particulars que regeix l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals
accepto íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que conec el Plec de clàusules administratives particulars, el projecte d’obres i la resta
d’expedient administratiu de la referida licitació i els accepto íntegrament, sense cap
excepció ni reserva.
3. Que, d’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen l'esmentada licitació, i per què sigui valorat d’acord amb la clàusula 17,
DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta,
que EM COMPROMETO en cas de resultar adjudicatari, a assumir la redacció del plànol i
documentació de l’ as-built un cop finalitzades les obres.
Cadaqués,... de ................ de 2017
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ANNEX núm. 5: Model de Declaració responsable del licitador sobre el criteri en el
termini de garantia de les obres. (LA SEVA PRESENTACIÓ IMPLICA
L’ACCEPTACIÓ DE LA MILLORA)
En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic ……..,
actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm.
…………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
segons acredito amb el poder que he adjuntat,
Declaro:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per a
la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de les obres
de..........................................., dels corresponents Plec de clàusules administratives
particulars que regeix l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals
accepto íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que conec el Plec de clàusules administratives particulars, el projecte d’obres i la resta
d’expedient administratiu de la referida licitació i els accepto íntegrament, sense cap
excepció ni reserva.
3. Que, d’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen l'esmentada licitació, i per què sigui valorat d’acord amb la clàusula 17
DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta,
que em comprometo, en cas de resultar adjudicatari, a oferir aquesta millora voluntària a
l’objecte del contracte sense cap cost addicional per a l’Ajuntament:
A oferir .... anys de garantia de les obres.
Cadaqués, ... de ................ de 2017

ANNEX núm. 6: Model de Declaració responsable del licitador sobre el criteri de la
millora d’assumir un % d’excessos d’amidaments. (LA SEVA PRESENTACIÓ
IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LA MILLORA)
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En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic ……..,
actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm.
…………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
segons acredito amb el poder que he adjuntat,
Declaro:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per a
la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de les obres
de............................................, dels corresponents Plec de clàusules administratives
particulars que regeix l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals
accepto íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que conec el Plec de clàusules administratives particulars, el projecte d’obres i la resta
d’expedient administratiu de la referida licitació i els accepto íntegrament, sense cap
excepció ni reserva.
3. Que, d’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen l'esmentada licitació, i per què sigui valorat d’acord amb la clàusula 17,
DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta,
que EM COMPROMETO en cas de resultar adjudicatari, a assumir fins a
un ....................................... % d’excessos d’amidament d’unitats d’obra que resultin sobre
les previstes als amidaments de projecte, que representin un increment de la despesa fins un
màxim d’un 10% de preu de contracte iva exclòs.
Cadaqués,... de ................ de 2017
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