PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER ALS CONTRACTES D’OBRES, DE
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT I
DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
A. Administració Contractant
Ajuntament de: - Sant Quirze del Vallès
Organisme autònom: -

B. Contracte
Administratiu

Obres

Subministraments

Serveis

- Servei de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de
Denominació:
l'arbrat viari de Sant Quirze del Vallès

C. Abreviatures Emprades En Aquest Plec
BOE
BOP
DOUE
LCSP
PCAG
PCAP

Butlletí Oficial de l’Estat
Butlletí Oficial de la Província
Diari Oficial de la Unió Europea
Llei de contractes del sector públic
Plec de clàusules administratives generals
Plec/s de clàusules administratives particulars

D. Naturalesa I Objecte
Aquest plec és el de clàusules administratives particulars que regula el contracte
indicat a l’apartat B per part de l’Administració citada a la l’apartat A.
El contracte regulat per aquest plec li es d’aplicació, plecs generals, quant a les
obres el plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres
i instal·lacions de la corporació i quant als contractes des subministraments i serveis
el plec de clàusules administratives generals aplicables al contractes de consultoria i
assistència, serveis, subministraments, altres contractes administratius i privats que
es van establir per la Diputació de Barcelona per resolució d’11 de juliol de 2002,
publicada al BOP 172, de 19 de juliol de 2002, en els termes en que si va adherir
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per mitjà d’acord plenari de 30 d’octubre de
2002, el qual va tenir efectes el 16 de gener de 2003, publicat al BOP 310, de 27 de
desembre de 2002, amb les modificacions que figuraven a l’edicte d’aquest acord
publicat al BOP 270, d’11 de novembre de 2002.
Les caselles que figuren a les seves pàgines 2 i següents estableixen el règim
específic del contracte.
El document unit denominat:
“PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS aplicable als contractes
administratius i als contractes privats de l’ens local i dels seus organismes autònoms”,
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atès que encara no ha estat tramitada la seva aprovació, s’incorpora a aquest plec
com a estipulacions particulars, llevat del seu capítol 4t, el qual no resulta
d’aplicació.
En tot cas, en cas de conflicte entre les estipulacions generals i les particulars
prevaldran les primeres, llevat que s’hagi de considerar que s’han quedat sense
efecte arran de l’entrada en vigor de la LCSP.

E. Aprovació
Certifico que aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al
contracte que s’indica a l’apartat B, ha estat aprovat per l’òrgan de contractació dins
de l’acord d’aprovació del seu expedient administratiu de contractació, en els termes
següents:
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local

Data de l’acord
26 d’abril de 2010

Lloc i data
Sant Quirze del Vallès, 26 d’abril de 2010

Nom del secretari que certifica i signatura
Josep González i Ballesteros
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1. EL CONTRACTE: DELIMITACIÓ

1.1. Denominació
-Servei de conservació i millora dels parcs i jardins públics i arbrat viari de Sant
Quirze del Vallès

1.2. Caràcter
Administratiu

1.3. Classe
Serveis

1.4. Classificació estadística
CPA 2008

- 91.04.11 Serveis de jardins botànics i parcs

zoològics
(CPA)

CPV1a

- 71421000-5 Serveis de jardienria paissatgística

(CPV)

Categoria Annex II LCSP1b

- 1 Serveis de manteniment i reparació

1.5. Necessitat atesa
-El manteniment i conservació dels parcs i jardins públics i l'esporga de l'arbrat viari
de Sant Quirze del Vallès

1.6. Règim jurídic particular
-

1.7. Tramitació
- Ordinària

1a
1b

Només als contractes amb regulació harmonitzada.
Només als contractes de serveis inclosos en l’annex II LCSP.
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2. EL CONTRACTE: PRESTACIONS
2.1. Definició de les prestacions a càrrec del contractista
--Les prestacions a càrrec del contractista es troben definides al Plec de condicions
tècniques.

2.2. Instruments tècnics que delimiten la prestació2
--Les prestacions a càrrec del contractista es troben definides al Plec de condicions
tècniques.

2.3. Admissió de variants
Sí / No

No

Descripció 2.4. Condicions especials d'execució (art. 102.1 LCSP)
Sí / No

No

Descripció 2.5. Prestacions diferenciades executables separadament
Sí / No

No

Descripció 2.6. Drets i obligacions de les parts
Drets

- Els establert a la LCSP i al Plec tipus de clàusules administratives

generals.

Obligacions --Les

establertes a la LCSP i al Plec tipus de clàusules
administratives generals. I a més:
1- L'empresa adjudicatària destinarà anualment l'1 % del total de la facturació a
finançar campanyes de sensibilització ambiental o de millora de l'espai públic que
l'ajuntament decideixi.
2- Per garantir l’estandarització de la qualitat del servei, l’empresa contractista haurà
de presentar a la seva proposició un sistema de gestió de la qualitat del servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més
breu possible. L’Ajuntament a través d’una entitat col•laboradora, farà seguiments i
controls aleatoris, en qualsevol moment, sense comunicació prèvia, per verificar la
qualitat de prestació dels serveis. L'import d'aquesta despesa anirà a càrrec del
contractista i suposarà l'1% del total de la facturació.

2

Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual.
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2.7. Divisió en lots
Sí / No

Sí

Descripció
-Lot 1: zona 1 definida als plànols que acompanyen l'annex 1
del Plec de prescripcions tècniques
- Lot 2: zona 2 definida als plànols que acompanyen l'annex 1 del Plec de
prescripcions tècniques

Valor estimat anual
-Lot 1: 145.668,85 €, IVA no inclòs
-Lot 2: 119.997,22 €, IVA no inclòs

2.8. Règim dels béns i drets vinculats al contracte
-

2.9. Durada del contracte
Durada màxima3
Període principal
5

Prorrogues

2.10.

-5
4

-4
-1

Àmbit territorial específic6

-

2.11.
Capitals assegurats per la pòlissa de responsabilitat civil a
càrrec del contractista
Risc

Capital (€)

--Responsabilitat civil per cadascún dels accidents,
danys o perjudicis que puguin ocasionar a tercers
produïts per omissió o acció dels treballs realitzats en la
prestació dels serveis.

300.000,00 €

--Responsabilitat civil per cadascún dels accidents,
danys o perjudicis que puguin ocasionar a tercers
conseqüència dels treballs realitzats en la prestació dels
serveis.

300.000,00 €

-

0,00 €

2.12.

Deure de confidencialitat a càrrec del contractista

-

3

Inclou la durada total del contracte, resultat de la suma del període principal i de totes les prorrogues
possibles. Als contractes d’obres coincideix amb el termini màxim d’execució de l’obra.
4
Inclou la durada del contracte, sense incloure les prorrogues. No s’utilitza als contractes d’obra.
5
Detalla si s’admeten o no, la durada màxima de cadascuna i el número màxim de les possibles. No
s’utilitza als contractes d’obra.
6
Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als
contractes de serveis.
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3. 3EL CONTRACTE: RÈGIM ECONÒMIC
3.1. Sistema de retribució del contractista
Pagament del preu en diners

7

3.2. Referència de sortida8
Tipus de referència

Pressupost únic de licitació / negociació

3.2.1. Pressupost de licitació/negociació
Valor estimat (€)

1.328.330,39 €

Tipus de l’IVA (%)

16%

Quota de l’IVA (€)

212.532,86 €

Pressupost de licitació/negociació (€)

1.540.863,25 €

3.2.2. Pressupostos unitaris de licitació/negociació
Figuren a l’annex únic d’aquest plec.
A l’oferta econòmica s’indicarà:
Un percentatge de baixa comú a tots els preus unitaris
Un percentatge de baixa individualitzat per a cada preu unitari
Altre: -

3.3. Aplicació de l’article 75.4 de LCSP9
Sí / No

No

Règim d’aplicació

-

3.4. Aplicació pressupostària
3.4.1. Anualitats
Any

-2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Import (€)

-308.172,65 € (IVA inclòs)

3.4.2. Partida pressupostària d'aplicació durant l'exercici d'inici
de la prestació
- 3013-1710-2100000 Manteniment de parcs i jardins
- 3013-1710-2100001 Esporga

3.5. Finançament10
Previsió11

-

7

Quan es preveu la concessió de domini públic (Només als contractes d’obres), la concessió es
descriu en annex
8
Quan la licitació o la negociació és per lots, aquest camp es multiplica en tants com lots.
9
Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment
i penalitzacions pel seu incompliment.
10
Només s’utilitza per als projectes d’inversió que tinguin finançament afectat.

Plec tipus de clàusules administratives particulars

6 de 22

Descripció12 Import (€)

-

3.6. Règim de pagament
3.6.1. Mètode de pagament
Per certificació
Pagament únic a la recepció
Pagament a recepcions parcials
Altres: -

3.6.2. Temporalització dels pagaments13
Mensual

3.6.3. Règim d'abonaments a compte
-

3.6.4. Moneda de pagament
€
Altra: -

3.7. Revisió de preus
3.7.1. Fórmula
-

3.7.2. Sistema14
- Transcorregut un any des de l'adjudicació, la revisió de preus del contracte es farà
mitjançant l'aplicació de l'Index de Preus al Consum estatal, publicat per l’Institut
Nacional d’Estadística. Aquesta revisió no podrà superar el 85% de variació
experimentada per l'IPC, segons estableix l'article 78.3 de la LCSP.

11

Indica l’aplicació pressupostària de l’ingrés.
Indica la naturalesa del finançament afectat (operació de crèdit, subvenció, contribucions especials,
quotes d’urbanització, alienació del patrimoni o altres) i quan es tracta de subvencions de l’ens
concedent.
13
Indica si es realitza periòdicament o al final de certes fases de l’execució. En aquest darrer cas,
indica la fase amb la qual es correspon.
14
Indica el sistema de revisió quan no consisteix en una fórmula.
12

Plec tipus de clàusules administratives particulars

7 de 22

4. ÒRGANS
4.1. Òrgan de contractació
Ple
Junta de Govern Local
Òrgan delegant:

Ple

Data de la delegació: - 26/06/2007
Alcalde:
Competència:

-

Data de la delegació: -

4.2. Director de l'execució del contracte
Regidor amb competències delegades en l’àmbit de: - Via Pública, Transports i
Serveis Urbans

4.3. Responsable del contracte
- El Cap de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans.
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5. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
5.1. Procediment
Obert

5.2. Criteris d'adjudicació/elements de negociació
Criteris/elements i la seva puntuació
Ordre15

Descripció

Puntuació

V16

1

Propostes tècniques i millores en l'execució del 100
contacte.

O

2

Preu ofertat.

30

O

3

Organització del servei

50

D

a) Pels mitjans humans i materials adscrits a
temps complert al servei.
Fins un màxim de 30 punts.

b) Per la proposta d'organització del servei a
partir dels mitjans indicats en el Plec tècnic:
funcionament,
equipament
mínim
exigit,
freqüències, coneixement dels espais, gestió
informatitzada del servei, comunicats de treball,
servei de guàrdia i altres recursos.
Fins un màxim de 20 punts.

Sistema de valoració dels criteris/elements tipus O17
Ordre18

Sistema de valoració

1

Pel preu ofertat. Fins a 30 punts
Pi = 30 (Prmin/Pri)
Prmin= Preu del concursant que ofereix la major baixa.
Pri= Preu del concursant i

2

a) Per disposar d’un magatzem al municipi de Sant Quirze del Vallès o
les seves immediacions, fins a 15 punts.
Pi= 15-Ki
Pi (puntuació de cada licitador)
Ki distància al municipi de Sant Quirze del Vallès del magatzem de
cada un dels licitadors. Els magatzem situats al municipi de Sant
Quirze, tenen la consideració de 0 km.

15

Indica l’ordinal del criteri d’adjudicació.
Indica si la valoració del criteri d’adjudicació o element de negociació és el resultat d’aplicar un
mètode de valoració objectiu (O) o fruit d’una valoració tècnica discrecional (D).
17
Indica quin és el mètode de valoració objectiu que s’aplica.
18
L’ordinal del criteri d’adjudicació coincideix en aquell que s’ha emprat a l’hora de descriure’l.
16
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b) Per ofertar unitats de flor de temporada a col•locar als jardins o
parterres municipals sense cap cost fins a 10 punts.
Pi = 10 *(Mi/Mmax)
Pi (puntació de cada licitador).
Mi (unitats ofertatades per cada licitador)
Mmax (unitats del concursant que n'ofereix més)

c) Per assumir el manteniment i reposició de les plantes ubicades als
interiors dels edificis municipals següents, inclosos a cadascun dels
lots: LOT 1:Ajuntament, Casa Pintor Vila Puig, Policia Local, Casal
d'Avis. LOT 2: Deixalleria, Masia Can Barra, Masia Can Feliu. Fins a 5
punts.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.

d) Per la millora de l'1 % del total de la facturació anual destinat a
finançar campanyes de sensibilització ambiental o de millora de l'espai
públic que li indiqui l'Ajuntament. Fins a 5 punts.
1 punt per cada 0,1% d'increment, fins a un màxim de 5 punts.
Pi= Mper*10
Pi (puntuació de cada licitador)
Mper percentatge d’increment proposat per cada licitador.

e)Per assumir el manteniment integral dels jocs infantils, mobiliari urbà
i fonts ornamentals ubicats dins del parc de les morisques en el lot
corresponent i del parc de can feliu en el lot corresponent. Fins a 10
punts.
La puntuació serà : Sí = 10 punts No= 0 punts.

f) Per la millor oferta d’un import anual previst per substitució de
sistemes de regs i altres elements dels parcs i jardins objecte
d’aquesta adjudicació malmesos per vandalisme o col•lisió. L’oferta
mínima per aquesta millora es valorarà a partir d’un import ofertat de
2.000,00€. Fins a 10 punts.
Mi= 10 x (Millores i/Millores max)
Mi = puntuació del valor econòmic de cada concursant.
Millores max= valor econòmic del concursant que ofereix mes.
Millores i = oferta del valor econòmic de cada concursant.
Si el valor de (Millores i) és inferior a 2000,00 euros la puntuació
d’aquest apartat serà de 0 punts.

g) Per la millor oferta per un import anual per realitzar nous
enjardinaments en espais inclosos dins del contracte on en d’altres de
titularitat municipals. L’oferta mínima per aquesta millora es valorarà a
partir d’un import ofertat de 3.000,00€. Fins a 10 punts.
Mi= 10 x (Millores i/Millores max)
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Mi = puntuació del valor econòmic de cada concursant.
Millores max= valor econòmic del concursant que ofereix mes.
Millores i = oferta del valor econòmic de cada concursant.
Si el valor de (Millores i) és inferior a 3000,00 euros la puntuació
d’aquest apartat serà de 0 punts.

h) Per ampliar sense cap cost per l’Ajuntament els àmbits de
manteniment de cada un dels lots fins a 20 punts.
LOT 1 (segons espais grafiats a la documentació gràfica).
Espai 1.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.
Espai 2.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.
Espai 3 i 4
La puntuació serà : Sí = 10 punts No= 0 punts.
LOT 2 (segons espais grafiats a la documentació gràfica).
Espai 1.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.
Espai 2.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.
Espai 3.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.
Espai 4.
La puntuació serà : Sí = 5 punts No= 0 punts.

i) Per plantejar un sistema de gestió de l’esporga generada als parcs i
jardins municipals i la recollida als contenidors ubicats a la via pública,
amb la finalitat de reutilitzar-la com a substracte als jardins municipals.
La proposta haurà d’incloure el cost de gestió de la tona d’esporga dels
contenidors ubicats a la via pública, que es pagarà a banda. El cost
màxim de gestió de la tona serà de 25 euros/tona + IVA. Propostes
superiors no seran considerades. No així el cost de la gestió de
l’esporga generada en els jardins municipals, que està inclosa en el
preu de contracte de cadascun dels lots.
Els 4 contenidros estan situats a:
LOT 1: c/ Avets - c/ Pins; av. Arraona.
LOT 2: passeig Can Barra - c/Bosc; passeig Ferrocarril.
Fins a 10 punts.
La puntuació serà : Sí = 10 punts No= 0 punts.

j) Per proposar que les certificacions i les temporalitzacions dels
pagament siguin bimensuals: fins a 5 punts.
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La puntuació serà : Sí= 5 punts No= 0 punts

5.3. Règim de publicació
Anunci de licitació/negociació
Perfil
del
contractant,
http://santquirzedelvalles.cat/contractant

adreça

electrònica:

Tauler d’edictes municipal
BOP
BOE
DOUE
Altres: Anunci previ al DOUE
Número: -

Data: -

5.4. Termini i lloc per a la presentació de proposicions
Termini: El termini és de 40 dies, a comptar des de la data de tramesa de l'anunci
al DOUE. En cas que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil
següent.

Lloc19:

-

5.5. Condicions dels contractistes
5.5.1. Habilitacions específiques a la capacitat d'obrar
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.2. Condicions de solvència o classificació
Econòmica i financera:
LOT 1. Import: 168.975,87 € (IVA inclòs)
Descripció: Grup O, subgrup 6, categoria b)
Mitjans d’acreditació: Certificat de classificació corresponent al Grup O, subgrup 6,
categoria b) o certificat actualitzat d’inscripció al RELI de la Generalitat de Catalunya
o del Registre de Licitadors Estatal que acrediti que el licitador té reconeguda la
classificació descrita.
LOT 2. Import: 139.196,78 € (IVA inclòs)
Descripció: No es requereix classificació.

19

Indica exclusivament el registre general de l’administració contractant. L’oferta també es pot
presentar en qualsevol dels registres que es preveuen a la clàusula 35 del PCAG.
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Mitjans d’acreditació: Els que es descriuen al document anomenat Plec tipus de
clàusules administratives generals (clàusula 28) i a la LCSP.
Això no obstant, també es considerarà demostrada la solvència econòmico-financera
del licitador si acredita la classificació corresponent al Grup O, subgrup, 6, en
qualsevol de les seves categories. Per acreditar aquest supòsit, el licitador haurà
d’aportar Certificat de classificació o Certificat actualitzat d’inscripció al RELI de la
Generalitat de Catalunya o al Registre de Licitadors Estatal, que demostri que té
reconeguda la classificació descrita.

Tècnica i professional:
LOTS 1 i 2: el mitjans d’acreditació són els mateixos que es requereixen als
paràgrafs anteriors per acreditar la solvència econòmica i financera.

5.5.3. Aplicació de l'article 53.1 LCSP20
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.4. Exigència del compliment de normes de garantia de qualitat
(art. 69 LCSP)21
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.5. Exigència del compliment de normes de gestió medi
ambiental (art. 70 LCSP)22
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.6. Aplicació de l'article 53.2 LCSP23
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.7. Incorporació d'ofici del certificat
empresarial (art. 130.3 LCSP)
Sí / No

sobre

classificació

No

5.6. Contingut de les proposicions24
5.6.1. Documentació del sobre 1: Condicions personals de
l’empresari
-Certificat actualitzat (o amb declaració responsable sobre la vigència i correcció de
les dades) d'inscripció al RELI de la Generalitat de Catalunya o al Registre de
Licitadors Estatal.
20

Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació
professional del personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix.
21
Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
22
Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
23
Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la
forma del seu compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les
adjudicacions provisional i definitiva.
24
Només s’indica la documentació addicional a la prevista a la clàusula 33 del PCAG.
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-Les empreses que no es trobin inscrites en cap dels Registre de Licitadors
esmentats al paràgraf anterior, hauran d'aportar la documentació que es descriu al
“PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS" (clàusula 25 i
següents) aplicable als contractes administratius i als contractes privats dels ens
locals i dels seus organismes autònoms" (document que es pot consultar al Perfil del
contractant del web municipal).

5.6.2. Documentació del sobre 2: Oferta
La documentació del sobre 2 es contindrà en dos sobres interns al sobre 2,
denominats 2.A. “Oferta valorable amb criteris objectius” i 2.B. “Oferta
valorable amb criteris discrecionals”
Oferta valorable amb criteris objectius: Sobre 2.A
1. Declaració del preu ofertat. S'acompanyarà d'estudi econòmic sobre el contracte
que justifiqui el preu ofert i que n'asseguri el compliment. A l'estudi econòmic
s'indicarà el cost mensual per cadascun dels espais a mantenir que s'inclouen a
cada lot.
2. Memòria sobre les propostes tècniques i de millora d'execució del contracte amb
efectes del criteri núm. 1, desglossades per cadascun dels subcriteris valorables. La
memòria tindrà una extensió màxima de 15 pàgines en format Dina4 escrites a una
sola cara.
- Tota la documentació es presentarà en paper i en suport informàtic.

Oferta valorable amb criteris discrecionals: Sobre 2.B
- Memòria sobre els criteris discrecionals, amb una extensió màxima de 15 pàgines
en format Dina4, escrites a una sola cara, a la qual s'uniran com a annexos els
documents que acreditin l'efectiva disposició dels mitjans adscrits al contracte.
- Memòria de la proposta d'organització del servei, amb una extensió màxima de 30
pàgines, a una sola cara. La memòria inclourà diagrama de Gant amb un detall de
fins al tercer nivell. Les actvitats indicades al diagrama han de ser les contemplades
al Plec tècnic.
- Tota la documentació es presentarà en paper i en suport informàtic.

5.7. Òrgans específics per a la selecció del contractista
5.7.1. Mesa de contractació: composició
Titular

Suplent

President

M. Montserrat Mundi i Mas

Lluïsa Cobo Fernández

Vocal

Antoni Alonso i Permanyer

Juan José Fernández García

Vocal

Josep González i Ballesteros

El secretari accidental

Vocal

Javier Goytisolo Marquínez

L'interventor accidental

Secretari

Dolors Rubio Picó

Pere Gallego Cañizares

5.7.2. Comitè tècnic o organisme tècnic especialitzat (art. 134.2
LCSP)
Establert

No

Composició

-

Plec tipus de clàusules administratives particulars

14 de 22

5.8. Informacions disponibles
5.8.1. Documents25
Sí / No

No

Descripció

-

5.8.2. Informacions de l'art. 103 LCSP26
Sí / No

No

Descripció

-

5.8.3. Informacions de l'art. 104 LCSP27
Sí / No

No

Descripció

-

25

Es consignen els documents previstos a la clàusula 6.1.5.8.2 del PCAG.
Indica les obligacions referents a fiscalitat, protecció, medi ambient, ocupació i condicions laborals.
27
Indica les condicions de subrogació als contractes de treball.
26
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6. GARANTIES
6.1. Provisional28
-

6.2. Definitiva29
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari provisional serà la corresponent al
5% de l’import d’adjudicació per la totalitat del contracte (IVA exclòs).

6.3. Termini de garantia
6.3.1. Durada
-

6.3.2. Exclusió
Sí / No

Sí

Justificació

-

6.4. Possibilitat de constituir la garantia per mitjà de retenció del
preu30
Sí / No

No

Forma de practicar la retenció

-

6.5. Possibilitat d’acreditar la constitució de la garantia per mitjans
electrònics
Sí / No

No

Forma d’acreditar la constitució

-

28

Quan s’eximeix així s’indica i també s’expressa la justificació.
Quan s’eximeix així s’indica i també s’expressa la justificació.
30
Aquesta previsió no s’aplica mai als contractes d’obra.
29
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7. CLÀUSULES PENALS I RESPONSALITATS
7.1. Clàusules penals
Incompliment

Penalitat

- -Les previstes a la LCSP

- -Les previstes a la LCSP

7.2. Responsabilitats de l'art. 287 LCSP31
-

31

Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra.
Imposa indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per
defecte.
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8.

MODIFICACIÓ
Causa
-

Contingut
-
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9. SUBCONTRACTACIÓ
9.1. Prestacions que poden ser subcontractades
-

9.2. Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació
-

9.3. Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació
-

9.4. Compromís de subcontractar en substitució de la classificació en
una part de contracte (art. 54.1 LCSP)
9.4.1. Prestacions afectades
-

9.4.2. Condicions de solvència del subcontractista
-

9.4.3. Forma de prestació del compromís
-
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10. EXTINCIÓ
10.1.

Causes32

-

10.2.

Especialitats de la recepció i de la liquidació

-

32

Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran
causes d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP.
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11. DESPESES D'ANUNCIS OFICIALS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
(€)
- Aniràn a càrrec del contractista les despeses per anuncis oficials, amb un import
màxim de 1.500,00 €.
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12. ALTRES CLÀUSULES
- La certificació de les prestacions comprendrà només les efectivament prestades
pel contractista, a favor del qual no es meritarà cap altre dret derivat del contracte.
- La factura reproduirà l’estructura desglossada de les prestacions que consten a la
certificació
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