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DISPOSICIONS GENERALS DEL CONTRACTE 
 
CLAUSULA 1. OBJECTE 
 
El contracte te per objecte la prestació del servei indicat a l’apartat 1 del Quadre de 
Característiques de l’Annex 1. 
 
A l’apartat 2 del Quadre de Característiques de l’Annex 1, s’especifica si els licitadors 
poden presentar variants o millores al Plec de Prescripcions Tècniques per a la millor 
execució del contracte. Aquestes variants o millores no poden incrementar el pressupost 
del contracte, ni disminuir les obligacions establertes en els Plecs, i han de correspondre 
amb els criteris d’adjudicació indicats a l’apartat 1 de l’Annex 3 del Plec. 
 
En el cas de que el contracte estigui dividit en lots, s’indica el seu contingut dintre de 
l’apartat 3.4 del Quadre de Característiques de l’Annex 1. 
 
 
CLAUSULA 2. REGIM JURÍDIC 
 
El contracte privat es regeix per el plec de clàusules administratives particulars, per el plec 
de prescripcions tècniques i per la Normativa interna de compres i contractació de la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC en endavant) de l’any 2008 
(publicada al Perfil del Contractant de la UOC). 
 
De conformitat amb l'article 3.1 h i 3.3 b de l'LCSP, la FUOC és una entitat del sector 
públic considerada poder adjudicador que no té el caràcter d'Administració Pública. En 
conseqüència, els contractes que dugui a terme seran considerats contractes privats, la 
preparació i adjudicació dels quals es regeix per l'LCSP esmentada abans, i es reservarà 
al dret privat la regulació dels efectes i la seva  extinció. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus aspectes, dels documentes 
annexes que formen part del mateix, o de les instruccions o normes de tota índole 
dictades per la FUOC que siguin d’aplicació en l’execució del pactat, no eximeix al 
contractista de l’estricta obligació del seu compliment. 
 
 
CLAUSULA 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 
 
El pressupost de licitació s’indica l’apartat 3 del Quadre de Característiques de l’Annex 1, 
en el qual figura com a partida independent l’Impost sobre el Valor Afegit que ha de 
suportar la FUOC. 
 
El preu del contracte és el que resulti de l’adjudicació del mateix  i inclou, como a partida 
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
En el pressupost de licitació, així com en el fixat en les proposicions econòmiques presentades i 
en el preu d’adjudicació, s’inclouen la totalitat de les despeses derivades de l’execució del 
contracte, com són les despeses generals, beneficis, segurs, transports, desplaçaments de 
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personal a càrrec del adjudicatari, materials, aplicacions informàtiques, despeses de comprovació i 
de tots els impostos, drets i taxes derivades del contracte, sense que puguin ser repercutits com a 
partida independent. 
 
Així mateix, al preu de les proposicions econòmiques dels licitadors, així com l’import d’adjudicació 
del contracte, es consideren incloses, en el seu cas, les millores ofertes per l’adjudicatari. 
 
3.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
A l’apartat 4 del Quadre de característiques de l’Annex 1, s’indica el valor estimat del contracte, 
incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
3.2. DETERMINACIÓ DEL PREU 
 
El sistema de determinació del preu del contracte es troba a l’apartat 5 del Quadre de 
característiques de l’Annex 1, que pot estar referit a components de la prestació, unitats 
d’execució o unitats de temps,  o fixar-se en un import alçat, quan no sigui possible o convenient la 
seva descomposició, o resultar de l’aplicació d’honoraris per tarifes o d’una combinació de 
diverses d’aquestes modalitats. 
 
Quan el pressupost es determini pels preus unitaris referits als diferents components o unitats de 
la prestació, els licitadors han d’indicar en quines proporcions econòmiques els preus unitaris 
relatius a cadascun d’ells, a efectes de valorar possibles modificacions del contracte derivats d’un 
augment, reducció, substitució o supressió dels esmentats components o unitats de la prestació. 
En tot cas, els licitador han de presentar preus unitaris iguals per components o unitats similars. 
 
En cas de que el pressupost del contracte es formuli en termes de preus unitaris referits a diversos 
components o unitats de la prestació, les quantitats indicades a l’apartat 3 del Quadre de 
característiques de l’Annex 1 o al de prescripcions tècniques són estimatives, per tant una major 
quantitat en alguns dels components o unitats suposa la corresponent disminució dels altres, 
sense que en cap cas es superi el preu de l’adjudicació, excepte que es procedís a la modificació 
del contracte. 
 
En tot cas, la FUOC només abona els serveis efectivament realitzats, sense que el adjudicatari 
tingui dret a cap indemnització, sense perjudici de l'establert a l’article 284 c) de la LCSP per a les 
modificacions del contracte que suposin alteracions del preu del contracte superior, en més o en 
menys, al 20 per cent del preu d’adjudicació, o representin una alteració substancial del mateix. 
 
Les eventuals modificacions del contracte què, malgrat estar permeses per  la legislació aplicable 
o pels documents contractuals, impliquen increments en el preu d’adjudicació, estan 
condicionades per l’existència de crèdit i a la prèvia aprovació de la despesa, en el seu cas. 
 
Durant la vigència del contracte, i si els romanents de crèdit ho permeten, les anualitats són 
susceptibles de reajustament segons les necessitats reals de la FUOC, sense que tingui la 
consideració de modificació contractual. 
 
3.3. CLÀUSULA DE VARIACIÓ DE PREUS 
 
A l’apartat 6 del Quadre de característiques de l’Annex 1 s’indica la inclusió o no de clàusules de 
variació de preu del contracte en funció del compliment dels objectius específics de terminis o 
rendiments, indicant en cas que s’incloguin, els supòsits en que apliquen, les regles per a la serva 
determinació, així com les penalitzacions per incompliment d’obligacions contractuals,. 
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3.4. REVISIÓ DE PREUS 
 
A l’apartat 7 del Quadre de característiques de l’Annex 1 s’indica si el preu del contracte és 
objecte de revisió, de conformitat amb el que estableixen els articles 77 a 82 i la Disposició 
Transitòria Segona de la LCSP. 
 
Si la revisió és admesa, la fórmula o índex de revisió aplicable al contracte es recull a l’esmenat 
apartat 7, amb caràcter invariable durant la vigència del mateix i determina la revisió a cada data 
respecte a la data inicial d’adjudicació del contracte. 
 
El preu del contracte no es revisarà els primer dotze mesos des de la data de la seva adjudicació, 
quedant exclòs en tot cas el primer any d’execució, contant des de l’esmentada adjudicació. 
 
Quan l’índex de referència aplicat sigui l’Índex de Preus al Consum, el valor que es farà servir serà 
l’últim calculat i publicat pel Institut Nacional d’Estadística l’últim mes anterior a l’inici de la 
pròrroga del contracte en tot cas, o de l’inici del tercer, quart, cinquè i sisè any d’execució del 
contracte, en el supòsit que la seva duració inicial sigui superior a dos anys. 
 
En cas de produir-se desviacions a l’alça del preu del contracte derivades de circumstàncies 
excepcionals i l’òrgan de contractació autoritzés transitòriament la introducció de factors 
correctors, d’acord amb el que preveu l’article 79.2 de la LCSP, s’indiquen a l’esmenat apartat 7, 
les referències macroeconòmiques o els tipus d’interès de les lletres del Tresor existents a la data 
d’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
En qualsevol cas ha de transcorre un període mínim de dotze mesos des de la data d’adjudicació 
del contracte per a la consideració d’aquests factors de correcció sense que puguin superar el 
percentatge indicat a l’apartat 7 respecte a la desviació efectivament produïda. 
 
L’alteració del preu per aplicació de la seva revisió ordinària o excepcional no té la consideració de 
modificació del contracte. 
 
 
CLAUSULA 4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Haurà d’existir crèdit suficient i adequat a les aplicacions pressupostàries indicades en l’apartat 8.1 
del Quadre de característiques de l’Annex 1 per atendre les obligacions per la FUOC del 
contracte. 
 
 
CLAUSULA 5. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució del contracte, així com els terminis parcials que, en el seu cas, s’estableixin, 
seran els fixats a l’apartat 9 del Quadre de característiques de l’Annex 1. 
 
Quan així ho estableixi l’apartat 9.3 de l'esmentat Quadre de característiques, el contracte serà 
prorrogable de mutu acord de les parts i de forma expressa abans de la seva finalització, sempre 
que la duració total, incloses les pròrrogues no superin, aïllades o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 
 
 
CLAUSULA 6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
6.1. COMPOSICIÓ 
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L’òrgan de contractació serà el director de la FUOC. 
 
Les dependències de l’òrgan de contractació es troben ubicades a l’Avinguda Tibidabo 39-41 
08008 Barcelona.  
 
L’òrgan de contractació podrà estar assistit per grups de treball encarregats de l’obertura dels 
sobres i qualificació de la documentació de les proposicions presentades pels licitadors, així com 
de la valoració i ponderació dels criteris d’adjudicació definits a l'Annex 3 del Plec, d’acord amb 
l’apartat 10 del Quadre de característiques de l'Annex 1 
 
L’absència de qualsevol dels membres del grup de treball serà coberta per un responsable de la 
FUOC de similar categoria, designat per l’òrgan de contractació.  
 
6.2. PERFIL DEL CONTRACTANT 
 
Des de la pàgina electrònica de la UOC, el perfil del contractant s’hi accedeix mitjançant el 
següent enllaç www.uoc.edu, a on l’òrgan de contractació facilita l’accés als plecs i a 
l’anunci de licitació del contracte, així com a la documentació i informació complementària 
que sigui necessària. També es publicarà l’adjudicació definitiva del contracte. 
 
 
CLAUSULA 7. REQUISITS DEL LICITADOR 
 
7.1. CAPACITAT 
 
Els licitadors han d’acreditar la seva personalitat jurídica i la seva capacitat d’obrar. Quan siguin 
persones jurídiques han de justificar que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament 
de totes les activitats que constitueixen l’objecte del contracte al que concorren. L’acreditació es 
realitza mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el Registre mercantil o en aquell 
altre registre oficial que correspongui en funció del tipus d’entitat social. 
 
L’acreditació de disposar de les dades relatives a la personalitat jurídica i a la capacitat d’obrar pot 
realitzar-se mitjançant la certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 
 
Quan per a la realització d’una activitat sigui requisit disposar d’una habilitació especial i així ho 
indiqui l’apartat 13 del Quadre de característiques de l'Annex 1, s’haurà d’acreditar que el licitador 
està en possessió de la mateixa. 
 
Els licitadors no han d’estar incursos en cap de les causes de prohibició de contractar establertes 
a l’article 49 de la LCSP en la data de conclusió del termini per a la presentació de proposicions. 
Tampoc no ha d’estar incursos en tal situació quan es procedeixi a l’adjudicació definitiva del 
contracte. Per acreditar tal circumstància, han d’aportar la corresponent declaració responsable en 
la qual l’empresari, el seu representant o apoderat, en el seu cas, deixi constància de tal requisit. 
 
No es poden presentar a la licitació aquelles empreses que haguessin col·laborat en la definició de 
les prescripcions tècniques del contracte, sempre que l'esmentada participació pugui restringir la 
lliure concurrència o donar-los un tracte privilegiat respecte a la resta dels licitadors. 
 
Les empreses que desitgin participar formant part d’una unió temporal han d’acreditar 
individualment la seva capacitat i solvència. Els empresaris que es presentin agrupats en unions 
temporals queden obligats solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic amb 
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suficients poders per exercitar els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la 
seva extinció. 
 
7.2. SOLVÈNCIA 
 
Per a participar a la licitació els empresaris han d’acreditar la possessió de les condicions mínimes 
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional indicades a l’Annex 2. Aquest requisit 
pot ser substituït per la classificació, que en tots els casos es obligatòria en els termes exigits a 
l’article 54 de la LCSP. 
 
Quan a l’apartat 3.2 de l’Annex 2, l’òrgan de contractació exigeixi als licitadors que es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials que s’estimen 
suficients, aquest compromís tindrà caràcter d’obligació essencial als efectes previstos a l’article 
206 g) de la LCSP, o d’establir penalitats conforme a allò indicat a l’article 196.1 de la esmentada 
Llei, en cas d’incompliment pel contractista. 
 
Als contractes de regulació harmonitzada i quan les característiques de la prestació el requereixin, 
l’òrgan de contractació indicarà en l’apartat 4 de l'Annex 2 si el licitador ha de presentar certificats 
expedits per organismes independents que acreditin que compleix determinades normes de 
garantia de la qualitat o de gestió mediambiental, conforme al disposat als articles 69 i 70 de la 
LCSP. 
 
 
CLAUSULA 8. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
La tramitació de l’expedient s’indica a l’apartat 18 del Quadre de característiques de l’Annex 1. 
 
 
CLAUSULA 9. RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ 
 
Els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars es poden 
descarregar del Perfil del Contractant de la UOC. L’òrgan de contractació no atendrà les 
sol·licituds de tramesa de plecs i documentació complementària quan no siguin accessibles a 
través del perfil de contractant. 
 
Quan l’apartat 14 del Quadre de característiques de l’Annex 1 ho indiqui, els licitadors hauran 
d’obtenir informació pertinent de les obligacions relatives a la fiscalitat, a la protecció del medi 
ambient, i a les disposicions vigents en matèria de protecció d’ocupació laboral, condicions de 
treball i prevenció de riscos laborals què seran aplicables a la prestació objecte del contracte. 
 
Si per l’objecte del contracte fos obligatòria la subrogació de determinades relacions laborals, així 
s’indicarà en l’apartat 15 del Quadre de característiques de l'Annex 1, i es facilitarà als licitadors la 
informació necessària sobre les condicions dels contractes dels treballadors afectats a efectes de 
permetre la valoració dels costos laborals de la proposició al Plec de prescripcions tècniques o en 
documentació complementària. 
 
 
CLAUSULA 10. CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ 
 
Quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, es publicarà a més al Diari Oficial de 
la Unió Europea. Finalment, l’anunci de licitació es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan 
de contractació. 
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La FUOC repercutirà al contractista en l’abonament del primer pagament a compte, o dels 
successius si resultés necessari, l'import màxim de l’anunci en el BOE de la licitació que figura en 
l’apartat 19 del Quadre de característiques de l'Annex 1, sobre la base de la factura prèviament 
abonada per ella, inclosa la tarifa d’urgència, en el seu cas. 
 
Qualsevol aclariment o rectificació de l’anunci del contracte serà per compte de la FUOC, 
computant-se a partir del nou anunci el termini establert per a la presentació de proposicions. 
 
 
CLAUSULA 11. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
11.1. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
Les proposicions i la documentació complementària es presentaran, d’acord amb la forma 
indicada en els apartats següents,  dins del termini senyalat a l’apartat 18 del Quadre de 
característiques de l’Annex 1. 
 
La presentació podrà realitzar-se mitjançant lliurament a les oficines que s’indiquin a l’anunci de 
licitació, bé personalment o mitjançant tramesa per missatgeria dins del termini i hora assenyalats 
a l'esmentat anunci. També podrà realitzar-se mitjançant tramesa per correu, en el cas del qual 
l'interessat haurà d’acreditar, amb el resguard corresponent (número de certificat), la data 
d’imposició de la tramesa i comunicar el mateix dia a l’òrgan de contractació, al correu electrònic 
que figura en l'esmentat apartat 18.1, si bé aquest mitjà només serà vàlid si existeix constància 
de la seva transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i 
s’identifica fidedignament el remitent i el destinatari. Sense la concurrència d’ambdós requisits no 
serà admesa la proposició en el cas que fos rebuda fora del termini fixat a l’anunci de licitació.  
 
No obstant això, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini, no serà admesa 
cap proposició enviada per correu. 
 
La presentació de les proposicions suposa l’acceptació incondicional per part del licitador de la 
totalitat del contingut del Plec, sense cap excepció. 
 
11.2. FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Els licitadors hauran de presentar els tres sobres següents: 
 

 Sobre número 1 (Documentació administrativa i acreditativa del compliment dels requisits 
previs). 

 Sobre número 2 (Projecte tècnic i elements de la proposició diferents del preu). 
 Sobre número 3 (Proposició econòmica). 

 
Quan en l’apartat 1.1 de l’Annex 3 s’indiqui que només s’utilitzarà com a criteri d’adjudicació el 
preu més baix, únicament es presentaran els sobres 1 i 3. 
 
Els tres sobres han d’anar dirigits a la persona responsable de compres de la FUOC (Rambla de 
Poblenou 156, planta baixa) acompanyades de la corresponent sol·licitud d’admissió (annex 7) 
 
Els licitadors hauran de presentar els sobres tancats, identificats en el seu exterior amb indicació 
de la licitació a què es presenten i firmats pel licitador o la persona que el representi i indicant el 
nom i cognoms o raó social de l’empresa, nom i cognoms del signant, nombres de telèfon i de 
fax, i adreça electrònica, de disposar-ne. 
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D’acord amb l’article 129.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
cadascun dels licitadors no podrà presentar més d’una proposició. Per tant, cada licitador només 
presentarà una proposició en relació amb l’objecte del contracte (o del lot o lots als que liciti). 
 
L’empresari que hagi licitat en unió temporal amb altres empresaris no podrà, a la vegada, 
presentar proposicions individualment, ni figurar en més d’una unió temporal participant en la 
licitació. L'incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a la no admissió de totes les 
proposicions per ell subscrites. 
 
Tota la documentació presentada haurà d’arribar en català. La documentació redactada en 
qualsevol altre llengua s’hi haurà de lliurar amb la corresponent traducció al català. 
 
El contingut de cada sobre, què haurà d’estar relacionat en full independent, haurà de tenir els 
requisits que s’esmenten a continuació. 
 
11.2.1. Sobre número 1: Documentació Administrativa i acreditativa del compliment  dels 
requisits previs 
 
En aquest sobre es consignarà, de forma visible i sense que sigui precís obrir-lo per a la seva 
lectura, el següent quadre: 
 

 
SOBRE NÚMERO 1 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS 
 
Nº EXPEDIENT: __________________ 
OBJECTE DEL CONTRACTE: ___________________________________ 
RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA:___________________________________ 
C.I.F. / N.I.F.: ____________________ 
DIRECIÓ POSTAL: ____________________________________________ 
TELÈFON: ____________________  FAX:__________________________ 
CORREU ELECTRÒNIC: _______________________________________ 
NOM, DATA I SIGNATURA: _____________________________________ 
 

  
S’inclouran en aquest sobre el documents que s’esmenten a continuació. Aquests documents 
hauran de ser originals, copies autèntiques o copies legitimades notarialment o 
compulsades per funcionari acreditat. L’ordre de la documentació ha de respectar 
rigorosament l’esquema indicat a continuació: 
 
11.2.1.1. Documents acreditatius de personalitat i capacitat del licitador: 
 

A) En el cas de que el licitador sigui persona jurídica haurà de presentar la escriptura de 
constitució o modificació, en el seu cas, inscrita al Registre Mercantil, quan aquest requisit 
fos exigible conforme a la legislació mercantil aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la 
capacitat d’obrar es realitzaria mitjançant la escriptura o document de constitució, estatuts o 
acta fundacional, en la que constarà les normes reguladores de la seva activitat inscrites, en 
el seu cas, al Registre Mercantil. 
 

B) Per als licitadors individuals serà obligatòria la presentació del Document Nacional d’Identitat 
o el document què, en el seu cas, fos equivalent. 
 

C) Per als empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, serà suficient amb acreditar la seva inscripció en un 
Registre professional o comercial, quan aquest Registre sigui exigit per la legislació de 
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l’Estat respectiu, o presentar declaració jurada o la certificació corresponent de les que 
s’indiquen a l’Annex 1 del RGLCAP.  
 

D) Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un informe 
de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat en l’àmbit territorial de 
la qual radiqui el domicili de l’empresa estrangera que figura inscrita en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el tràfic 
local en l’àmbit de les activitats a les quals s’estén l’objecte del contracte.  

 
A més s’haurà d’acompanyar informe de la Missió Diplomàtica Permanent o Oficinal 
Consular d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia 
i Hisenda sobre la condició d’Estat signatari de l'Acord sobre Contractació Pública de 
l’organització Mundial del Comerç, sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada o, en cas contrari, l'informe de reciprocitat a què es refereix l’últim paràgraf de 
l’article 44 d) de la LCSP. 

 
Així mateix, es precisa l’informe de la Missió Diplomàtica Permanent o de l’oficina Consular 
d’Espanya en l’Estat on en el seu àmbit territorial radiqui el domicili de l’empresa que acrediti 
que a l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admeti, a la vegada, la participació de 
empreses espanyoles en la contractació amb la Administració i amb d’altres ens, 
organismes o entitats del sector públic de manera substancialment anàloga. 
 
Per a les empreses estrangeres, 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 
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitant. 

 
E) Quan així ho indiqui l’apartat 13 del Quadre de característiques de l’Annex 1, el licitador 

acreditarà que té la habilitació empresarial o professional què, en el seu cas, sigui exigible 
per a la realització de la prestació objecte d’aquest contracte. 

 
11.2.1.2. Documentació acreditativa de la representació: 
  

F) Còpia notarial o compulsada per funcionari acreditat, del Document Nacional d’Identitat 
del signant de la proposició o del document que, en el seu cas, sigui equivalent. 

 
G) Si el licitador és persona jurídica espanyolaaquest poder haurà de figurar inscrit en el 

Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret no és necessària la seva 
inscripció en l'esmentat Registre, d’acord amb l’article 95.1 del Reglament del Registre 
Mercantil. 

 
11.2.1.3. Documentació acreditativa de la unió d’empresaris: 
 

Declaració firmada pel representant de cadascuna de les empreses on s’ha d’indicar els noms i 
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, i el compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicataris del contracte, el percentatge de 
participació de cada una d’elles i la persona o entitat que durant la vigència del contracte ha 
d’ostentar la plena representació de totes elles davant l'FUOC. 

 
11.2.1.4. Declaracions responsables: 
 

Declaració responsable del licitador o en cas alternatiu mitjançant acta de manifestacions 
davant de notari públic, de no estar incurs en les prohibicions per contractar amb l'Administració 
conforme a l’article 49 de la LCSP, comprenent expressament la circumstància de trobar-se al 
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corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. 

 
Les esmentades declaracions s’acreditaran conforme al model establert en l’Annex 4. 
 
Quan procedeixi, els licitadors presentaran una declaració en la qual es relacionin aquelles 
altres empreses del grup (entenent per tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 
42 del Codi de Comerç) que han presentat proposicions a la licitació o en la que manifestin 
expressament que no es presenten proposicions per altres empreses del grup. 
 
Finalment, en el cas que hagi facilitat la informació prevista, el licitador haurà de declarar 
responsablement que ha tingut en compte les obligacions derivades de les disposicions vigents 
en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i 
protecció del medi ambient. 

 
11.2.1.5. Documents que acrediten la solvència econòmica i financera. 

 
L’esmentada solvència s’acreditarà mitjançant el medis d’admissió indicats en l’apartat 2 de 
l’Annex 2.. 
 
Les empreses licitadores l’hauran d’acreditar mitjançant una declaració firmada el volum 
global de negocis i, si escau, el volum de negoci en l’àmbit d’activitats corresponents a 
l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles, en 
funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es 
disposi de les referències de l’esmentat volum de negocis.  
 
La classificació de l’empresari acreditarà la seva solvència per a la formalització de contractes 
del mateix tipus que aquells per als quals s’hagi obtingut i per a la celebració dels quals no 
s’exigeixi estar en possessió de la mateixa. 

 
11.2.1.6. Documents que acrediten la solvència tècnica o professional. 
 

L'esmentada solvència podrà acreditar-se mitjançant els medis d’admissió indicats en l’apartat 2 
de l'Annex 2, conforme a l'establert a l’article 64.1 de la LCSP. 
 
La solvència tècnica o professional dels empresaris s’apreciarà tenint en compte els seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, el que podrà acreditar-se, segons l’objecte 
del contracte, pels mitjans que s’indiquen en a la clàusula 18, d’acord amb el que preveu l’article 
67 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 
De conformitat amb el que estableix 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 (Departament 
d’Economia i Finances, Pg. De Gràcia, 19, 5a planta, de Barcelona; https://reli.gencat.net/), el 
que estableix les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les 
dades que hi figuren.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció.  
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es troba 
en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 
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49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, no s’ha donat de baixa 
en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al 
corrent del compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat 
Social. 
 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses  Licitadores no han de 
presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica 
o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en l’esmentat 
Registre. 
 
Serà necessari i imprescindible que els licitadors presentin els documents relacionats en 
aquests apartats en original o bé legitimats per notari o compulsats per funcionari acreditat.  
 
Igualment, els licitadors que estiguin homologats per la FUOC, no han de presentar les dades i 
els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
sol·licitats en el present procediment d’adjudicació. 
 
Les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació traduïda de forma oficial al 
castellà o al català. 

  
Quan així ho indiqui l’apartat 3.2 de l'Annex 2, el licitador presentarà un document en el qual es 
comprometrà a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials que 
s’estimin suficients. En relació amb els recursos humans adscrits a la prestació, l’òrgan de 
contractació podrà obligar el licitador que indiqui els noms i la qualificació professional del 
personal responsable d’executar el contracte. 
 
En els casos que així ho disposi l’apartat 4 de l'Annex 2, el licitador presentarà els certificats a 
què es refereixen els articles 69 i 70 de la LCSP, relatius al compliment per l’empresari de les 
normes sobre garantia de la qualitat, així com de les normes de gestió mediambiental. 

 
11.2.1.7. Disposicions comuns. 

 
De totes les dades aportades pel licitador, la FUOC podrà exigir-li justificació documental 
corresponent o aclariments abans de l’adjudicació, la qual cosa haurà de complimentar en el 
termini que s’estableixi, condicionant aquesta a què l'esmentada justificació o aclariments siguin 
suficients segons el parer de l’òrgan de contractació. 

 
 
11.2.2.: Sobre número 2: Projecte tècnic i elements diferents del preu. 
 
Es consignarà en aquest sobre, de manera ben visible i sense que sigui precís obrir-lo per a la 
seva lectura, el següent quadre: 
 

 
SOBRE NÚMERO 2 

PROJECTE TÈCNIC  I ELEMENTS DE LA PROPOSICIÓ DIFERENTS DEL PREU 
 
Nº EXPEDIENT: __________________ 
OBJECTE DEL CONTRACTE: ___________________________________ 
RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA:___________________________________ 
C.I.F. / N.I.F.: ____________________ 
DIRECIÓ POSTAL: ____________________________________________ 
TELÈFON: ____________________  FAX:__________________________ 
CORREU ELECTRÒNIC: _______________________________________ 
NOM, DATA I SIGNATURA: _____________________________________ 
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En aquest sobre s’inclouran aquells documents tècnics del projecte i acreditatius per concretar la 
fase de valoració en la qual operen els criteris d’adjudicació, exclosos els preus, indicats en 
l’apartat 1 de l'Annex 3.  La seva presentació estarà perfectament classificada per apartats i 
seguint la mateixa estructura continguda a l'esmentat Annex 3. L'incompliment d’aquest últim punt 
suposarà la no atribució de punts en aquesta fase de valoració. 
 
Les millores acceptades per l’òrgan de contractació formaran part del contracte, a tal efecte, 
s’entendran recollides en el mateix. 
 
 
11.2.3.: Sobre número 3: Proposició econòmica. 
 
Es consignarà en aquest sobre, de manera ben visible i sense que sigui precís obrir-lo per a la 
seva lectura, el següent quadre: 
 

 
SOBRE NÚMERO 3 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
Nº EXPEDIENT: __________________ 
OBJECTE DEL CONTRACTE: ___________________________________ 
RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA:___________________________________ 
C.I.F. / N.I.F.: ____________________ 
DIRECIÓ POSTAL: ____________________________________________ 
TELÈFON: ____________________  FAX:__________________________ 
CORREU ELECTRÒNIC: _______________________________________ 
NOM, DATA I SIGNATURA: _____________________________________ 

 
 
En aquest sobre s’inclourà únicament la proposició econòmica, desglossant, com a partida 
independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit. La proposició, necessàriament firmada, 
s’ajustarà al model inclòs com a Annex 5.  
 
No s’acceptaran proposicions que per contenir omissions, errors o guixades impedeixin conèixer 
clarament el que la FUOC estimi fonamental per considerar-les. En cas de discordança entre la 
quantitat consignada en xifra i la consignada en lletra, prevaldrà aquesta última. 
 
Nota important:  
 
La proposta econòmica (documentació sobre 3) i projecte tècnic (documentació sobre 2) podrà 
ser entregat en format paper. No obstant, caldrà addicionalment, que incloguin un CD o altre 
suport amb la mateixa proposta en format digital. 
 
CLAUSULA 12. TRAMITACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
12.1. RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Acabat el termini de presentació de proposicions, un responsable de la FUOC expedirà una 
certificació on es relacionaran les proposicions rebudes, les presentades per correu o 
missatgeria, amb els requisits assenyalats a la clàusula 11.1., o en el seu cas, l’absència de 
licitadors què, junt amb els sobres, remetrà al secretari del grup de treball designat per aquest 
contracte. 
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12.2. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ. 
 
El grup de treball es reunirà per qualificar els documents presentats en temps i forma. A tal 
efecte, es procedirà a obrir i examinar, el sobre número 1 de les proposicions presentades en 
termini i no incurses en la duplicitat a què es refereix l’article 129 de la LCSP. 
 
Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es 
comunicarà verbalment o mitjançant medis electrònics, informàtics o telemàtics als licitadors la 
documentació dels quals es trobi en aquestes circumstàncies, concedint-los un termini màxim de 
tres dies hàbils que els corregeixin o solucionin davant del grup de treball, sota condició 
d’exclusió definitiva del licitador si en el termini concedit no procedeix a l’esmena de la 
documentació. 
 
 
12.3. FASE DE VALORACIÓ TÈCNICA 
 
Suposant que el Plec determini alguns criteris d’adjudicació diferents al preu, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte conforme als criteris definits i ponderats en ordre 
decreixent a l’apartat 1 de l’Annex 3, i hauran de ser acreditats documentalment pels licitadors als 
efectes d’assignar la puntuació resultant. 
 
Una vegada qualificada la documentació administrativa, s’establirà la fase de valoració: 

a) En una primer moment es valoraran  els aspectes del projecte tècnic i elements diferents del 
preu ofert pel licitador i inclòs en el sobre número 2, atribuint-se els punts d’acord amb la 
ponderació assignada. 

b) En un segon moment, es valorarà la proposició econòmica, assignant la puntuació que 
resulti de l’aplicació de la fórmula que s’indiqui a l’esmentat Annex 3. 

 
Es remetrà la documentació inclosa en el sobre número 2 i 3 al grup constituït a l’efecte pel seu 
estudi i anàlisi, segons los criteris d’adjudicació assenyalats a l’Annex 3, què emetrà un informe 
tècnic que s’elevarà al òrgan de contractació en el que s’expressi la valoració i puntuació 
obtinguda pels licitadors en cada un dels esmentats criteris i classificarà les proposicions 
presentades per ordre decreixent. 
 
La informació facilitada pels licitadors podrà ser comprovada en qualsevol moment per l’òrgan de 
contractació o pel grup de treball mitjançant la sol·licitud a les empreses d’informació o 
documentació complementària. De totes les dades aportades pel licitador, la FUOC podrà exigir-li 
els aclariments que siguin suficients per l’òrgan de contractació. 
 
12.5. OFERTES AMB VALORS DESPROPORCIONATS O ANORMALS 
 
Quan l’únic criteri objectiu de valoració sigui el preu, el caràcter desproporcionat o anormal de les 
proposicions hi serà considerat en funció  dels paràmetres establerts a l’apartat 2 de l'Annex 3. 
 
Tanmateix, quan es considerin una multiplicitat de criteris, els paràmetres objectius en funció dels 
quals l’òrgan de contractació apreciés fonamentalment, la desproporció o l’anormalitat de l’oferta, 
s’indicaran en l’apartat 2 de l'Annex 3. 
 
12.6. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
 
Abans de l’adjudicació definitiva, l’adjudicatari haurà de presentar la següent informació: 
 

 Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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L’adjudicatari haurà de certificar que està al corrent  del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents mitjançant 
certificacions positives expedides per les Administracions competents (aquestes 
certificacions tindran una validesa de 6 mesos a comptar des de la data de la seva 
expedició). 
 

 Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 

Justificant d’estar dau d’alta en l'esmentat impost en l’epígraf corresponent amb la finalitat 
del contracte i al corrent en el pagament del mateix, aportant a l’efecte còpia de la carta de 
pagament de l’últim exercici, en la qual s’acompanyarà una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l'esmentat impost. En cas d’estar exempt 
d’aquest impost s’acreditarà tal circumstància mitjançant declaració responsable. 

 
 Garantia definitiva. 

 
Resguard acreditatiu d’haver constituït una garantía del 5 per cent de l’import de 
l’adjudicació, excloent l’Impost sobre el Valor Afegit (o impost que li correspongui), a 
disposició de l’òrgan de contractació. 
 
Si la quantia del contracte s’hagués determinat per preus unitaris, l'import de la garantia 
definitiva es referirà al pressupost de licitació. 

 
Quan així ho indiqui l’apartat 17.3 del Quadre de característiques de l'Annex 1, serà exigible 
una garantia complementària de fins i tot un 5 per cent de l'import d’adjudicació, pel que la 
garantia total podrà assolir un total de 10 per cent del preu del contracte. 

 
Els supòsits dels quals respon la garantia, la seva reposició, reajustament, preferència en la 
seva execució i la devolució i cancel·lació s’ajustaran al previst als articles 87 fins 90 de la 
LCSP. 

 
 Escriptura de formalització de la unió temporal d’empresaris (UTE). 

 
En cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, haurà d’aportar l’escriptura 
pública de formalització d’aquesta, sent la durada de la mateixa coincident amb la del 
contracte fins la seva extinció. 

 
 

 Pla de prevenció de riscos laborals. 
 

Aquest Pla contindrà obligatòriament un resum explicatiu de les mesures de prevenció de 
riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada. 

 
 
12.7. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
 
Adjudicat el contracte per l’òrgan de contractació, es notificarà a l’adjudicatari, entenent-se que 
l’acord d’adjudicació perfecciona el contracte i obliga ambdues parts, sense perjudici de la 
formalització d’aquest. 
 
L’adjudicació es notificarà als altres licitadors i es publicarà al perfil del contractant.  
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CLAUSULA 13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la notificació de 
l’adjudicació definitiva, es formalitzarà el contracte. S’uniran al mateix com a annexos i 
degudament firmats, en tot cas, uns exemplars dels Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i de Prescripcions Tècniques, així com qualssevol altres documents que tinguin 
caràcter contractual. 
 
A aquest acte es presentarà l’adjudicatari o el seu representant i, quan el representant sigui 
persona diferent de la signant de la proposició econòmica, amb poder suficient atorgat per 
l’adjudicatari. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, però correran al seu 
càrrec les corresponents despeses. 
 
Si el contracte no es formalitza per causes imputables al contractista dins del termini indicat, la 
FUOC podrà declarar la resolució del mateix, així com la incautació de la garantia. 
 
 
CLAUSULA 14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Quan l’òrgan de contractació l’estimi oportú, nomenarà un responsable del contracte, que podrà 
ser una persona física o jurídica, pròpia o externa de la FUOC, que assumirà la supervisió de la 
seva execució, la presa de decisions i el dictat de les instruccions precises al contractista per a 
l’estricta realització de la prestació, tot això sense perjudici de la pròpia responsabilitat de 
l’adjudicatari d’executar correctament el contracte, llevat que les deficiències siguin degudes a 
ordres directes del responsable. 
 
Serà causa de penalitzacions econòmiques i, en el seu cas de resolució del contracte, la 
manifesta negativa del contractista a observar les instruccions del responsable, la seva reiterada 
falta de col·laboració en l’acompliment de les funcions supervisores del responsable o el no 
lliurament o lliurament incomplet o defectuós dels informes o documentació requerida per aquest 
per a l’efectiu control de l’execució del contracte. 
 
El nomenament del responsable es notificarà per escrit al contractista dins del termini de deu dies 
des de la formalització del contracte i, en el seu cas, la seva substitució en idèntic termini des de 
la data en la qual s’hagués produït. 
 
 
CLAUSULA 15. REALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’executarà a risc i ventura del contractista conforme a la clàusules establertes al 
Plec de Prescripcions Tècniques i es desenvoluparà sota la direcció, inspecció i control de la 
FUOC que figura en l’apartat 12 del Quadre de característiques de l'Annex 1, la qual podrà dictar 
les instruccions oportunes per al correcte compliment del convingut. 
 
El desconeixement de les clàusules contingudes als Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i de Prescripcions Tècniques no eximirà de l’obligació del seu compliment. 
 
La FUOC determinarà si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució. 
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El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que executi i de les prestacions 
i serveis realitzats, així com de les conseqüències per a la FUOC o per a tercers de les 
imprudències, omissions i errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 
 
Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació del servei, o en 
actes u omissions  que comprometin o pertorbin el bon funcionament del contracte, la seguretat i 
control de la FUOC, l’òrgan de contractació podrà exigir l’adopció de mesures concretes per 
aconseguir o restablir el ordre correcte de l’execució d’allò pactat. Les esmentades eventualitats 
es consideraran incompliments contractuals i, per tant, podran ser objecte de penalització i 
comunicació per escrit. 
 
El contractista està obligat a mantenir la confidencialitat de la informació que tingui accés en 
ocasió de l’execució del contracte, per un termini de deu anys a partir del coneixement de 
l'esmentada informació. 
 
Quan la prestació impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal, del tractament 
del qual sigui responsable la FUOC segons l'esmentat apartat 12, aquell tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament. En tot cas, aquesta entitat o òrgan responsable de la FUOC haurà de 
fer constar en un document firmat amb el contractista els extrems recollits a l’article 12.2 de la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar del personal precís i amb la qualificació tècnica encasaria pel 
compliment de totes les obligacions derivades del contracte. 
 
L’esmentat personal dependrà exclusivament del contractista, qui tindrà totes les responsabilitats 
derivades de la seva condició d’empresari, havent de complir per allò, les obligacions vigents de 
caràcter laboral, de seguretat social i de seguretat e higiene al treball. El fet de no complir amb 
aquestes, no implicarà cap responsabilitat per a la FUOC. 
 
L’empresa adjudicatària executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995 de Prevenció 
de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu, en tot allò que sigui d’aplicació per a 
aquest contracte. Així mateix, posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa 
de seguretat i salut, així com les instruccions d’emergència establertes, quedant obligat a prestar 
els serveis que se li demanin en cas d’activació de plans d’autoprotecció, ja siguin generals o 
propis de cada edifici. 
 
CLAUSULA 16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Quan així s’indiqui en l’apartat 16 del Quadre de característiques de l'Annex 1, s’establiran 
condicions especials per a l’execució del contracte. Aquestes condicions estaran referides a 
qualsevol de les consideracions de tipus ambiental o social previstes a l’article 102.1 de la LCSP i 
tindran el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats en l’article 206 g) 
de l'esmentada Llei per a la resolució del contracte. 
 
CLAUSULA 17. PRERROGATIVES DE LA FUOC, JURISDICCIÓ I RECURSOS 
 
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
susciti el seu compliment, modificar-lo per interès públic, acordar la seva resolució i determinar els 
seus efectes. Els acords corresponents, seran immediatament executius, si bé a l’oportú expedient 
se li donarà notificarà al contractista. 
 
Si durant l’execució del contracte sorgeixen discrepàncies en la interpretació del convingut, dubtes 
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sobre el seu compliment o s’estima la necessitat de modificar les condicions contractuals, es 
tramitarà un expedient a l’efecte. 
 
Ni el contractista ni el responsable no podran realitzar cap modificació a l’objecte del contracte 
sense la deguda aprovació de l'oportú expedient per l’òrgan de contractació. 
 
De les modificacions que no estiguin degudament autoritzades per la FUOC serà responsable el 
contractista que, en el seu cas, estarà obligat a refer aquelles actuacions indegudes sense cap 
abonament. 
 
A l’apartat 23 del Quadre de característiques de l'Annex 1 s’indica la possibilitat de modificar el 
contracte, establint-se els termes i les condicions de la modificació.. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest 
contracte, seran resoltes per acords de l’òrgan de contractació i tindran caràcter immediatament 
executius. 
 
CLAUSULA 18. TERMINIS I PENALITZACIONS 
 
El contractista està obligat al compliment del contracte dins del termini total, així como dels 
terminis parcials, en el seu cas, fixats a l’apartat 9 del Quadre de característiques de l’Annex 1. 
 
Els incompliments de l’adjudicatari durant l’execució del contracte, quan no procedeixi la seva 
resolució, implicarà l’aplicació de penalitzacions econòmiques comunicades per escrit efectuat per 
la FUOC, prèvia audiència de l’interessa’t. 
 

a) Per demora. 
 

En el cas de demora en el compliment del contracte, es tindrà en compte l'establert a l’article 
196.4 de la LCSP, reservant-se la FUOC, en cas d’incompliment de terminis, la facultat 
d’imposar penalitats o acordar la resolució amb pèrdua de garantia. 
 
Si en l’apartat 9 s’haguessin establert terminis parcials per a determinades parts de la 
prestació, l’incompliment d’aquests terminis per causa imputable al contractista podrà ser, 
també objecte de penalització quan es presentin les circumstàncies assenyalades a l’article 
196.6 de la LCSP, en els termes assenyalats en l’apartat 4 de l'esmentat article de la Llei. 
 
Si el retard en l’execució del contracte es produís per motius no imputable al contractista, es 
tindrà en compte el disposat a l’article 197.2 de la LCSP. 

 
b) Per compliment defectuós  

 
Es podrà imposar al contractista penalitzacions per compliment defectuós de la prestació. 
Dins d’aquest supòsit es troben les actituds de obstrucció i la manca de col·laboració en tots 
els extrems del adjudicatari amb el responsable del contracte, així com incompliment dels 
compromisos i, en els seu cas, de les condicions especials d’execució del contracte. 

 
Aquests penalitzacions es subjectaran al següent règim:  
 

 S’imposaran quan l’òrgan de contractació constati que, per causes imputables al 
contractista, s’està realitzant un compliment defectuós de l’objecte de la prestació. 

 
 La primera penalització suposarà una penalització del 2 per cent de l'import 

d’adjudicació, que es deduirà d’ofici per la FUOC en fer efectiu l’abonament 
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corresponent. Si es produís una segona i tercera penalització s’aplicarà una 
penalització del 5 i 10 per cent respectivament, en els termes assenyalats anteriorment. 

 
 A més, si la FUOC es veu obligada a prendre mesures per solucionar el perjudici 

derivat de d’incompliment per una altra via s’afegirà a la penalització anterior la 
despesa ocasionada per la resolució de l'esmentat perjudici. 

 
c) Per incomplir els criteris d’adjudicació. 

 
Podran imposar-se al contractista penalitats per incomplir compromisos de millores ofertades 
en la seva proposició relatius als criteris d’adjudicació. Aquestes penalitats se subjectaran al 
següent règim: 

 
 S’imposaran quan l’òrgan de contractació constati què, per motius imputables al 

contractista s’hi està executant el contracte sense complir algú o alguns dels 
compromisos assolits a la seva oferta, sempre que aquests hagueren estat rellevants 
per a l’adjudicació. 

 
 Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se un 

50 per cent de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d’adjudicació 
incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat considerada la millor valorada. 

 
 La primera penalització suposarà una penalització del 2 per cent de l'import 

d’adjudicació, que es deduirà d’ofici per la FUOC en fer efectiu l’abonament 
corresponent. Si es produís una segona i tercera penalització, s’aplicarà una 
penalització del 5 i 10 per cent respectivament, en els termes assenyalats anteriorment. 

 
L’aplicació i pagament d’aquestes penalitzacions no exclou d’indemnització a la qual la 
FUOC pugui tenir dret per danys i perjudicis causats per retards imputables a l’adjudicatari. 
En tot cas, la garantia respondrà de l’efectivitat d’aquestes, quan no es puguin deduir del 
documents de pagament al contractista. 

 
En qualsevol d’aquests tres supòsits, si després de la tercera pebalització, l’adjudicatari 
manté o reitera una defectuosa execució de les prestacions contractes, es resoldrà el 
contracte. 

 
d)  Infraccions en matèria de subcontractació. 

 
Quan el contractista incompleixi les condicions per la subcontractació o el percentatge 
màxim establert a l’apartat 22 del Quadre de característiques de l’Annex 2, s’imposarà una 
penalització,  subjecte a la següent escala: 

 
 La primera penalització suposarà una penalització del 5 per cent de l'import del 

subcontracte. 
 

 Si es produís una segona i tercera penalització, s’aplicarà una penalització del 10 i 25 
per cent respectivament. 

 
 Les penalitzacions es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 

concepte de pagament total o parcial, s’han d’abonar al contractista, o sobre la 
garantia. 
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CLAUSULA 19. PAGAMENT DEL PREU 
 
L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament de les prestacions que realment executi, d’acord amb els 
preus convinguts i a les condicions establertes al contracte. 
 
El pagament es realitzarà mitjançant  transferència bancària, als 120 dies de la data de recepció 
de la factura, a favor de l’adjudicatari, amb els venciments indicats en l’apartat 20 del Quadre de 
característiques de l'Annex 1, posteriorment a la prèvia certificació d’haver prestat els serveis de 
conformitat. 
 
L’adjudicatari remetrà una sola factura original al lloc i en el termini assenyalat en el referit apartat 
20 del Quadre de característiques de l'Annex 1, i haurà de reunir tots els requisits legals 
establerts. 
 
CLAUSULA 20. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La FUOC comprovarà que el contracte s’ha executat segons el que està establert en el presents 
plecs. 
 
La recepció del contracte es farà conforme al disposat als articles 205.2 y 283 de la LCSP. 
 
Una vegada realitzada la recepció de la totalitat de la prestació, i complint el termini de garantia 
què en el seu cas s’hi hagi assenyalat a l’apartat 21 del Quadre de característiques de l’Annex 1, 
es retornarà la garantia constituïda, sempre que no haguessin responsabilitats aplicables sobre la 
mateixa. 
 
A l’annex 17.4 del Quadre de característiques de l’Annex 1, s’indica si el contractista té dret a 
sol·licitar la devolució de la part proporcional de la garantia en els suposats de recepcions 
parcials. 
 
Quedaran en poder de la FUOC tant el servei rebut com els drets inherents als treballs realitzats, 
la seva propietat industrial i comercial, reservant-se la FUOC la seva utilització, no podent ser 
objecte de comercialització, reproducció o un altre ús no autoritzat expressament per la FUOC, i 
aquest, en conseqüència, podrà demanar, en qualsevol moment, el lliurament dels documents o 
materials que la integrin, amb tots els seus antecedents, dades o procediments. 
 
Si el contracte implica el desenvolupament i la posta a disposició de productes protegits per un 
dret de propietat intel·lectual industrial, comportarà la cessió exclusiva d’aquest a la FUOC, llevat 
del cas de drets preexistents, en els quals la cessió no pot ser amb caràcter d’exclusivitat. 
 
El contractista haurà de lliurar a la FUOC totes les dades, càlculs, processos i procediments 
emprats durant l’elaboració dels treballs objecte de la prestació. 
 
A l’extinció del contracte no podrà produir-se, en cap cas, la consolidació de les persones que 
hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de la FUOC contractant. 
 
CLAUSULA 21. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es resoldrà per les causes previstes als articles 206 y 284 de la LCSP, amb els 
efectes previstos als articles 208 y 285 de l'esmentada llei. 
 
Són causa de resolució del contracte les següents: 
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a) L’incompliment de mantenir confidencialitat respecte a la informació a que es tingui accés 
amb motiu de l’execució del contracte en el termini de deu anys des del moment que tingui 
coneixement d’aqueixa informació. 

 
b) Incompliment reiteratiu  de les prescripcions tècniques del contracte. 

 
La FUOC podrà resoldre el contracte per incompliment reiteratiu de les prescripcions 
tècniques del servei, en quant a la no aportació de mitjans personals o materials 
compromesos o al temps de resposta i resultats previstos assignats al servei. No obstant, 
quan s’hi doni aquest supòsit, la FUOC demanarà al contractista perquè regularitzi la 
situació en un termini de cinc dies a partir del requeriment. 
 
S’assimila a aquest supòsit, qualsevol incompliment que es produeixi com a conseqüència 
de que la FUOC hagués cursat la tercera penalització previstes a l’anterior clàusula 18. 
 

 
c) L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de la FUOC. 

 
Serà causa de resolució del contracte per incompliment del contractista l’obstrucció reiterada 
o falta de col·laboració per fer efectives les facultats de direcció i inspecció reconegudes a la 
FUOC. 
 
S’assimilen expressament a aquest supòsit la negativa o falta de col·laboració del 
contractista amb les mesures que la FUOC adopti per conèixer en tot moment la identitat de 
les persones que presten el servei i per comprovar la correcta i complerta aportació dels 
medis personals i materials contractats. 

 
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracta quan s’hagin previst en 

l’apartat 16 del Quadre de característiques de l’Annex 1. 
 

e) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb la FUOC. 
 

S’assimila en aquest supòsit la comprovació en qualsevol moment de la carència prèvia dels 
requisits o la falsedat o inexactitud de qualsevol de les dades i declaracions que haguessin 
servit per concorre a la licitació o per l’adjudicació del contracte.  

 
f) L’incompliment de les obligacions essencials contractuals. 

 
Es considera obligació contractual essencial qualsevol millora de l’adjudicatari inclosa en el 
contracte. 
 

L’esdeveniment del qualsevol d’aquests supòsits facultarà a l’òrgan de contractació de la FUOC 
per resoldre el contracte, amb la indemnització per danys i perjudicis i altres efectes que 
procedeixin, continuant amb l’execució del contracte, bé pel propi contractista pel temps 
indispensable, o a través de les persones o empreses que determini la FUOC, a costa del 
contractista. 
 
CLAUSULA 22. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 
 
El drets del contractista en aquesta matèria son: 
 

a) Cessió 
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Els drets i obligacions derivades del contracta podran ser cedides pel contractista a un 
tercer, en els termes i condicions establertes a l’article 209 de la LCSP. 

 
b) Subcontratació 

 
Quan així es contempli a l’apartat 22 del Quadre de característiques de l’Annex 1, el 
contractista podrà concertar, amb tercers, la realització parcial de la prestació fins el 
percentatge que s’assenyali en aquest. 
 
L’adjudicatari està obligat a comunicar anticipadament  i per escrit la intenció de celebrar 
subcontractes. No obstant això, s’entendrà com a compliment l'esmentat requisit respecte 
dels subcontractes en el que es presentin les següents circumstàncies: 
 

 Que el licitador hagués optat per identificar en la seva oferta el subcontractista o 
subcontractistes amb qui desitja comptar per a l’execució del servei, així com per 
justificar la seva aptitud per executar el corresponent subcontracte. 

 
 Que el licitador hagués aportat un compromís de disponibilitat subscrit pel 

subcontractista. 
 
 
CLAUSULA 23. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 
DE CARÁCTER PERSONAL 
 
A l'efecte d'aquest contracte, tindrà la consideració d'informació confidencial tota informació 
susceptible de ser revelada de paraula, per escrit o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o 
intangible, actualment conegut o que possibiliti l'estat de la tècnica en el futur, intercanviada com a 
conseqüència d'aquest contracte. 
 
Per tant, qualsevol material o informació que l’empresa adjudicatària pugui rebre de la FUOC per a 
realitzar els treballs objecte del contracte, es consideraran de caràcter estrictament confidencial a 
tots els efectes. 
 
En el moment de presentar oferta per aquest contracte, l’empresa adjudicatària reconeix 
expressament que les dades de caràcter personal que s’obtinguin en els diferents fitxers amb 
motiu de la realització del treball, son propietat exclusiva de la FUOC, per tant, esta obligada a 
guardar secret professional respecte a qualsevol d’aquestes dades, i no podrà utilitzar-los amb fi 
diferent al que figuri en el contracte de serveis, ni cedir-los a altres persones sota cap concepte. 
Aquesta obligació subsistirà malgrat que hagi finalitzat la prestació del servei i les relacions amb la 
FUOC, tractant-se dons d’una obligació indefinida. 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a adoptar les mesures oportunes (tècniques, 
organitzatives, legals, etc.), per a assegurar i garantir el tractament confidencial de la dita 
informació, mesures que no seran menors que les aplicades per elles a la seva pròpia informació 
confidencial, que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, assumint les 
obligacions següents: 
 

- Fer servir la informació confidencial només per a l'ús propi a què sigui destinada. 
 
- No podrà transferir, duplicar o reproduir tota o part de la informació propietat de la FUOC 

a que tingui accés prestant el servei. Així mateix, s’obligarà a retornar a la FUOC tots els 
fitxers e informació de caràcter personal una vegada finalitzat el servei objecte del 
contracte, sense conservar cap copia dels mateixos. Destruint si fos el cas qualsevol 
suport de dades una vegada retornats a la FUOC. 
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- Permetre l'accés a la informació confidencial únicament a aquelles persones físiques o 

jurídiques que, prestant, en ambdós casos, els seus serveis, necessiten la informació 
per al desenvolupament de tasques per a les que l'ús d'aquesta informació sigui 
estrictament necessària. A aquest respecte, la part receptora de la informació advertirà a 
dites persones físiques o jurídiques de les seves obligacions respecte a la 
confidencialitat, vetllant pel compliment de les mateixes. 

 
- Comunicar a la FUOC tota filtració d'informació de què tinguin o arribin a tindre 

coneixement, produïda per la vulneració d’un acord de confidencialitat o infidelitat de les 
persones que hagin accedit a la informació confidencial, ben entès que aquesta 
comunicació no eximeix a l’empresa adjudicatària que hagi incomplert el compromís de 
confidencialitat, de responsabilitat, però si la incompleix donarà lloc a totes les 
responsabilitats que deriven de la dita omissió en particular. 

 
- En consideració especial al caràcter reservat de la informació a què en la prestació dels 

serveis realitzi l’empresa adjudicatària, restringirà l'accés a tal informació a un número 
limitat dels seus empleats o dependents.  

 
- Limitar l'ús de la informació confidencial intercanviada entre la FUOC i l’empresa 

adjudicatària a l'estrictament necessari per al compliment de l'objecte d’aquest contracte, 
assumint l’empresa adjudicatària receptora de la informació confidencial la 
responsabilitat per tot ús diferent del mateix, realitzat per ella o per les persones físiques 
o jurídiques a les que hagi permès l'accés a la informació confidencial.  Les presents 
clàusules no suposarà, en cap cas, la concessió de permís o dret exprés o implícit per a 
l'ús de patents, llicències o drets d'autor, propietat de la FUOC. 

 
- No desvelar ni revelar la informació a terceres persones, excepte autorització prèvia i 

escrita. En el cas de que hagi estat sol·licitada per les Autoritats Administratives o 
Judicials competents que hagin de pronunciar-se sobre aspectes totals o parcials del 
compromís de confidencialitat, si l’empresa adjudicatària ha de realitzar la presentació 
haurà de comunicar-li a la FUOC amb caràcter previ a què la dita presentació tingui lloc. 

 
En el supòsit que l’empresa adjudicatària destini les dades a la altre finalitat, les comuniqui o utilitzi 
incomplint les condicions descrites, serà considerat també responsable del tractament, responent 
de les infraccions en que hagués incorregut personalment. 
 
Sense perjudici de lo expressament previst en el present del contracte, l’empresa adjudicatària 
s’obliga a respectar lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Regulació de Tractament 
Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, en tot allò que li incumbeixi per raó del seu accés a 
les dades de caràcter personal de la FUOC. 
 

 
 
 


