
 
Ajuntament Els Poblets

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN 
LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES 

OBRES DE TERMINACIÓ URBANITZACIÓ C/ 14 PDA. BARRANQUETS

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.-  Descripció:  L’objecte del contracte és l’execució de les obres de terminació de la 
urbanització del C/ 14 de Pda. Barranquets.
Vista la Memòria justificativa que consta a l’expedient, en l’actualitat el carrer 14 de  
Pda. Barranquets disposa de xarxa de clavegueram de fecals, no disposant de xarxa de  
drenatge. Se disposa de xarxa d’aigua potable, encara que amb canonada de fibrocement 
i ha de ser substituïda. Manca de xarxa d’enllumenat i el ferm és de terra. A més a més 
se procedirà a la canalització de la xarxa de telefonia.
Amb això, les obres consistiran en la terminació de la urbanització de l’esmentat carrer 
des de la doble intersecció amb el C/ 15, amb amplària entre 5 i 7 metres.
Aquestes obres venen definides en el projecte tècnic redactat per D. Rafael Femenia de 
Sierra i aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de  
2018.
2.-  Estructura: El contracte no es divideix en lots, donat que la realització de manera 
independent  de  les  diverses  prestacions  en  ell  compreses  dificultaria  la  correcta 
execució del mateix des del punt de vista tècnic, segons consta en informe tècnic de data 
16 de juliol de 2018.

SEGONA.-  NATURALESA,  QUALIFICACIÓ  I  RÈGIM  JURÍDIC  DEL 
CONTRACTE
1.- El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
Codificació CPV de la Comissió Europea: 45231300-8

2.- El contracte se regirà per la següent normativa:
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer 

de  2014,  sobre  contractació  pública  i  per  la  qual  se  deroga  la  Directiva 
2004/18/CE

- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per 
la  qual  se  trasposen  a  l’ordenament  jurídic  español  les  Directives  del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014

- RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les administracions publiques (RGLCAP), modificat 
en alguns dels seus articles pel RD 773/2015 de  28 d’agost,  en allò  que 
s’opose a la LCSP.

- El  present  Plec  de  clàusules  administratives  i  el  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques. Ambdós tenen caràcter contractual.

- La llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Supletòriament,  s’apliquen  les  restants  normes  de  dret  administratiu  i  en 

defecte d’aquestes, la normativa de dret privat.

 



 
Ajuntament Els Poblets

3.-  En  cas  de  discordància  entre  aquest  plec  i  qualsevol  altre  dels  documents 
contractuals,  tindrà  prevalència  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que 
conté els drets i les obligacions que assumiran les parts en el contracte.

4.- El desconeixement dels termes del contracte, del projecte tècnic de les obres, dels 
documents  annexos  que  formen  part  d’ell  o  de  les  instruccions,  plecs  o  normes 
aprovades  per  l’administració  i  que  puguen  ser  d’aplicació  en  l’execució  d’aquest 
contracte, no eximeix al contractista de l’obligació del seu compliment

TERCERA.- DURACIÓ DEL CONTRACTE
El termini d’execució previst en el projecte tècnic és de 4 mesos.
El contractista està obligat al compliment del contracte dins del termini d’execució fixat 
així  com, en  el  seu cas,  els  terminis parcials  assenyalats  per  la  direcció d’obra,  no 
siguent necessària intimació per part de l’Ajuntament per a la constitució en mora del 
contractista.

QUARTA.-  PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ,  VALOR  ESTIMAT  I 
FINANCIACIÓ DEL CONTRACTE.
1.- El sistema per a la determinació del preu del contracte és el contingut en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.
2.- El  Pressupost base de licitació, és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en 
virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu 
màxim  que  poden  ofertar  les  empreses  que  concòrreguen  a  la  licitació  d’aquest 
contracte.
D’acord amb el projecte tècnic de les obres, el pressupost base de licitació se fixa en 
82.165,90 €, més 17.254,84 € d’IVA, en total 99.420,74 €.
A aquest efecte, el Pressuposat Base de Licitació es desglossa en els següents conceptes:
  

Concepte Quantia 

a) Pressupost d'execució material 69.046,97 €

b) Despeses generals estructura (13%) 8.976,11 €

c) Benefici industrial (6%) 4.142,82 €

d) Pressupost estimat (a+b+c) 82.165,90 €

Impost sobre el Valor afegit, 21% de d) 17.254,84 €

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 99.420,74 €

3.- El valor estimat  del contracte, d’acord mb allò disposat en l’article 101 de la LCSP 
puja tot plegat a 82.165,90 €.  

4.- El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu se consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els canones de qualsevol tipus que siguen d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originen  com a  conseqüència  de  les  obligacions  establertes  en  aquest  plec  i  que 
tinguen que complir-se durant l’execució del contracte.
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5.-  Per  a  atendre  les  obligacions  derivades  del  contracte  existeix  consignació 
pressupostària  suficient  en  l’aplicació  1532-60901  del  Pressupost  de  despeses  de 
l’exercici 2018.
Aquesta inversió és considerada financerament sostenible i com  a tal finançada amb el 
superávit pressupostari derivat de la liquidació del Pressupost de 2017. La sostenibilitat 
econòmica  d’aquesta  inversió  ha  estat  justificada  en  l’expedient  de  modificació  de 
crèdits 10/2018.  

CINQUENA.- REVISIÓ DE PREUS
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. No procedeix la 
revisió de preus, tenint en compte la duració del contracte.

SISENA.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El contracte s’adjudicarà per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 
LCSP.
1.- Publicitat de la licitació
L’anunci de licitació se publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
https://contrataciondelestado.es
Serà  en  el  perfil  de  contractant  on  podran  descarregar-se  els  plecs  i  la  resta  de 
documentació, d’acord amb l’article 63 de la LCSP.
En tot cas, la informació publicada en el perfil de contractant podrà consultar-se en la 
seu electrònica de l’Ajuntament dels Poblets: https://elspoblets.sedelectronica.es.

SETENA.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR
1.-  Podran  presentar  proposicions  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar, d’acord amb allò previst en l’article 65 
de la LCSP, que no incórreguen en cap de les prohibicions de contractar arreplegades en 
l’article 71 LCSP, el qual podrà acreditar-se per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article  85  LCSP;  i  que  acrediten  la  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  o 
professional que tot seguit s’indica.
Tenint en compte el valor estimat del present contracte, per ser inferior a 500.000,00 €, 
no és exigible classificació del contractista, d’acord amb l’art. 77 LCSP.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar tenen 
que complir-se en el moment de la presentació de l’oferta i tenen que mantindre’s fins el 
moment de l’adjudicació i formalització del contracte, així com durant la seua execució.
Els  empresaris  tindran  que  comptar,  igualment,  amb  l’habilitació  empresarial  o 
professional  que,  en  el  seu  cas,  siga  exigible  per  a  executar  les  obres  objecte  del 
contracte.
D’acord amb l’article 66 LCSP, les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries 
de contractes de comporten prestacions que les siguen pròpies per estar compreses dins 
dels fins, objecte o àmbit d’activitat dels seus estatuts o regles fundacionals.

2.- Acreditació de la capacitat d’obrar
D’acord  amb  l’article  159.4  a)  tots  els  licitadors  que  se  presenten  a  licitacions 
realitzades mitjançant procediment obert simplificat deuran estar inscrits en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el corresponent de  
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la  Comunitat  Autònoma  Valenciana.  No  obstant  això,  donat  que  d’acord  amb  la 
Disposició Transitòria 3ª de la LCSP, aquesta obligació no entrarà en vigor fins el 9 de 
setembre  de  2018,  els  licitadors  del  present  procediment  acreditaran  la  capacitat, 
solvència i absència de prohibicions de contractar de la forma que tot seguit s’indica. 
Únicament el licitador a favor del qual es faça proposta d’adjudicació, deurà acreditar  
davant de l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió 
i validesa dels documents exigits que acrediten la seua capacitat d’obrar, la solvència 
exigida i l’absència de prohibicions de contractar.

Documents acreditatius de la capacitat d’obrar (original o còpies compulsades):
a) Persones físiques 

- DNI o, en el seu cas, del document que faça les seues funcions
- Habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, siga exigible per a 

la realització de l’objecte del contracte (alta en IAE, inscripció en el col·legi 
o registre professional corresponent…etc) 

b) Persones jurídiques
- La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  jurídiques, 

s’acreditarà mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 
Registre Mercantil,  quan siga exigible  conforme a la legislació mercantil. 
Quan  no  ho  siga,  s’acreditarà  mitjançant  escriptura  o  document  de 
constitució,  estatuts  o  acta  fundacional,  en  què  consten  les  normes  que 
regulen la seua activitat, inscrits, si és necessari, en el corresponent registre 
oficial. També hi ha que aportar el CIF de l’empresa.

- La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils 
adequats  de  l’Estat  membre  on  estiga  el  seu  establiment,  una  declaració 
jurada  o presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del RD 
1098/2001 de 12 d’octubre.

- La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Unió  Europea  ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu, 
s’acreditarà amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica 
permanent o per l’oficina consular d’Espanya del domicili de l’empresa, en 
el qual conste, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre  local  professional,  comercial  o  anàleg,  o  en  el  seu  defecte,  que 
actúen habitualment en el tràfic local dins de l’àmbit de les activitats que 
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 
diplomàtica  permanent  d’Espanya  o  de  la  Secretaria  General  de  Comerç 
Exterior, que acredite que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord 
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, sempre 
que es tracte de contractes de quantia igual o superior a la prevista en els 
arts. 20, 21 i 22 LCSP (contractes subjectes a regulació harmonitzada) o, en 
cas contrari, l’informe de reciprocitat al qual fa referencia l’article 68.

- Totes  les  empreses  estrangeres,  comunitàries  i  no  comunitàries,  deuran 
presentar  declaració  de  sotmetiment  a  la  jurisdicció  de  tribunals  i  jutjats 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de modo directe 
o indirecte pugueren sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur 
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jurisdiccional estranger que puguera correspondre al licitant.
c) Unions temporals d’empresaris

Podran  presentar  proposicions  les  unions  d’empresaris  que  es  constituisquen 
temporalment a l’efecte, d’acord amb l’art. 69 LCSP. Cadascú dels empresaris 
tindrà que acreditar la seua capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera 
i  tècnica  o  professional,  amb  la  presentació  de  la  documentació  exigida  en 
aquest  plec,  i  indicar  en  document  privat,  els  noms  i  circumstàncies  dels 
empresaris que la formen, la participació de cadascú d’ells i la persona o entitat 
que durant la vigència del contracte  tindrà la plena representació de tots ells 
front  a  l’Ajuntament  i  el  compromís  de  constituir-se  en  Unió  Temporal 
d’Empreses. Aquest document ha d’estar signat pels representants de totes les 
empreses que formen la UTE.
Les  unions  d’empresaris  no  necessiten  formalitzar  la  seua  constitució  en 
escriptura pública fins que se les haja adjudicat el contracte. Aquests empresaris 
queden  obligats  solidàriament  davant  l’Ajuntament  i  tenen  que  nomenar  un 
representant  o  apoderat  únic  amb poders  suficients  per  a  exercir  els  drets  i 
complir les obligacions que se deriven del contracte fins la seua extinció. 

d) Quan el licitador no actue en nom propi o es tracte d’una persona jurídica, deurà 
aportar-se poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la 
qual  actue  davant  l’Administració  contractant  així  com  DNI  de 
l’apoderat/representant. 
Aquest poder haurà d’estar declarat prou per la Secretària de la Corporació.

e) La prova, per part de l’empresari, de no estar incurs en cap de les prohibicions 
de contractar contingudes en l’article 71 podrà realitzar-se mitjanánt testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos. Quan dit document no 
puga ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració 
responsable atorgada davant la secretaria municipal o davant notari públic. 

 
3.- Acreditació de la solvència
Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica suficient.
En tot cas, d’acord amb l’article 77.1 a) i 86.2 de la LCSP la classificació de l’empresari  
acreditarà la seua solvència quan no siga exigible.
Així, el licitador podrà optar entre acreditar la seua solvència indistintament mitjançant 
la seua classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 
corresponent al contracte o bé mitjançant els mitjans que s’indiquen a continuació.
La classificació del contractista és la següent:: Grup E. Subgrup 1; Grup G. Subgrup 
6

a) Solvència econòmic-financera
a. Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims 

disponibles. El volum de negocis mínim anual exigit será, al menys, una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte, en aquest cas, 124.500,00 €.
S’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil si l’empresari estiguera inscrit en dit Registre; en cas 
contrari  per les dipositades en el  registre  oficial  en el  qual  ha d’estar 
inscrit.  Els empresaris  individuals no inscrits  en el  Registre  Mercantil 
acreditaran  el  seu  volum anual  de  negocis  mitjançant  els  seus  llibres 
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d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En tot cas, la  inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del  Sector Públic,  acreditarà  les condicions de  solvència 
econòmica i financera de l’empresari (art. 87.2 Llei 9/2017).

b) Solvència tècnica
a. Experiència:  Relació  datada  i  signada  de  les  obres  executades  en  els 

últims 3 anys, d’igual o semblant naturalesa, avalada per certificats de 
bona execució; en aquests certificats s’indicarà l’import,  les dates i el 
lloc d’execució de les obres i se precisarà si les obres es van executar 
segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar 
normalment a bon terme.
Si  no  fòra  possible  aportar  dits  certificats  s’acreditarà  mitjançant  una 
declaració responsable de l’empresari acompanyada dels documents que 
acrediten l’execució de les obres contingudes en ella.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que formen part de la mateixa,  
han d’acreditar la seua solvència. Per a determinar la solvència de la Unió Temporal 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seues integrants. 

Per a acreditar la solvència mitjançant la classificació totes les empreses de la UTE han 
d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 
del  RGLCAP  per  a  determinar  si  la  unió  reuneix  els  grups  i  subgrups  indicats 
anteriorment.

VUITENA.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
1.- Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ni subscriure cap proposta 
en Unió Temporal d’Empreses si ho ha fet individualment o figurar en més d’una Unió 
Temporal d’Empreses. La infracció d’aquesta norma donarà lloc a la no admissió de 
totes les propostes per ell subscrites.

Les proposicions dels interessats deuran ajustar-se als plecs i documentació que regeix 
la licitació i la seua presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del 
contingut  de  la  totalitat  de  les  seues  clàusules  o  condicions,  sense  cap  excepció  o 
reserva.  Igualment suposa l’autorització a  la  Mesa i  a  l’òrgan de  contractació per a 
consultar  les  dades  recollides  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 
Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.  

2.- Lloc i termini de presentació d’ofertes
Opció A: Presentació electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors deuran preparar i presentar les 
seues ofertes de forma electrònica mitjançant la ferramenta de preparació i presentació 
d’ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord amb la Disposició 
Addicional 15ª de la LCSP.
La utilització d’aquests serveis suposa:

a) La  preparació  i  presentació  d’ofertes  de  forma  telemàtica  pel  licitador 
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mitjançant  la  ferramenta  de  preparació  i  presentació  d’ofertes  que  la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic posa a disposició de candidats i 
entitats licitadores per a tal fi

b) La custodia electrònica d’ofertes pel sistema
c) L’obertura i avaluació de la documentació mitjançant la plataforma.

Les proposicions, junt amb la documentació preceptiva se presentaran dins del termini 
de 20 dies naturals comptadors dels del dia següent al de la publicació en el perfil de 
contractant de l’anunci de licitació.

Per  a  la  utilització  d’aquesta  opció  és  necessari  que  els  empresaris  interessats  se 
registren, en el cas de no estar-lo, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanye deuran estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei  
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Per a garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins el moment de la seua 
obertura, la ferramenta xifrarà dits sobres en el lliurament.

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  la  ferramenta  proporcionarà  al  licitador  un 
justificant,  susceptible  d’emmagatzament  i  impressió,  amb el  corresponent  segell  de 
temps.  

Opció B. Presentació física
Excepcionalment, per a la licitació del present contracte, no s’exigeix la presentació 
d’ofertes utilitzant exclusivament mitjans electrònics, donat que s’ha constatat la falta 
d’informació i preparació de les empreses per a l’ús de la plataforma de contractació. El 
no admetre durant un període transitori i prudencial, la presentació física de les ofertes,  
donaria  lloc  a  una  limitació  de  la  concurrència  per  motius  purament  formals,  que 
afectaria de manera més evident a les PYMES, la participació de les quals la LCSP 
pretén fomentar.    

En el  cas de presentació física de les ofertes aquestes se  presentaran en el  Registre 
d’Entrada  de  l’Ajuntament  dels  Poblets,  en  l’Avinguda  Jaume  I  nº  7  (03779  Els 
Poblets), en horari de 9’00 a 14’00 hores de dilluns a dijous i de 9’00 a 13’30 hores el 
divendres.

Els dissabtes romandran tancades les oficines municipals.

Si l’últim dia del termini fóra inhàbil o dissabte, aquest s’entendrà prorrogat al primer 
dia hàbil següent.

També podran presentar-se ofertes per correu; en aquest cas l’interessat deurà justificar 
la  data  d’imposició  de  l’enviament  en  l’oficina  de  correus  i  anunciar  a  l’òrgan  de 
contractació la remissió de l’oferta, mitjançant fax, tèlex, telegrama o correu electrònic, 
en el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la proposició 
si  és rebuda amb posterioritat  a la data de finalització del termini. No obstant això,  
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transcorreguts 10 dies naturals des de la terminació del termini no serà admesa cap 
oferta.

3.- Contingut de les proposicions
Les proposicions  per  a  prendre  part  en la  licitació  se  presentaran  en un únic sobre 
tancat/arxiu electrònic, signats pel licitador en els quals es farà constar la denominació 
del  contracte  al  qual  se  licita:  PROPOSICIÓ  PER  A  LICITAR  LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE TERMINACIÓ URBANITZACIÓ C/ 14 
PDA. BARRANQUETS 

Dins d’aquest sobre se presentarà un altre sobre tancat amb la següent denominació i 
contingut:

SOBRE A

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I 
DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA  

      
 Contingut:

a) 1.- Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració amb el 
contingut  exigit  en  l’article  159.4  c)  de  la  LCSP.  Aquesta  declaració 
Responsable se presentarà conforme al model inclòs en l’Annex I del present 
Plec.
D’acord amb l’article 140 i 141 de la LCSP aquesta Declaració Responsable 
podrà formalitzar-se en el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
que s’adjunta com Annex II del present Plec.
Si les ofertes se presenten en format electrònic el DEUC també deurà ser-lo i 
els  licitadors  podran  complimentar-lo  i  signar-lo  electrònicament  en  la 
següent pàgina:

https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filtre?lang=es

Les  empreses  licitadores  que  estiguen  inscrites  en  el  Registre  Oficial  de 
Licitadors  i  Empreses  Classificades  de  l’Estat,  o  en  el  de  la  Comunitat 
Valenciana, només estaran obligades a indicar en el DEUC la informació que 
no figure inscrita den dit Registre, o que no conste vigent o actualitzada. En 
tot  cas,  aquestes  empreses  han  d’indicar  en  el  DEUC  la  informació 
necessària que permeta a l’òrgan de contractació, si és necessari, accedir als 
documents o certificats justificatius corresponents.
 
Si  vàries  empreses  concòrren  constituït  una  Unió  Temporal  d’Empreses 
cadascuna d’elles deuran presentar la Declaració Responsable.

2.- També s’inclourà Declaració Responsable sobre el compliment amb allò 
disposat en l’article 71.1 d) LCSP i l’article 42 del RD legislatiu 1/2013 de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets 
de  les  persones  amb discapacitat  i  de  la  seua inclusió  social,  i  amb allò 

 



 
Ajuntament Els Poblets

establert en l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la  
igualtat  de  dones  i  homes,  conforme al  model  inclòs  en  l’Annex III  del 
present Plec.

3.-  També  s’inclourà  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  de  no  realitzar 
operacions financeres en paradisos fiscals que siguen considerades delictives 
com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública, 
conforme al model inclòs en l’Annex IV del present Plec. 

b) Proposició econòmica
 Conforme al següent model:
“D/Dª................................. amb D.N.I. nº..........................., major d’edat i amb e-mail a 
efectes  de  notificacions  d’acord  amb l’art.  41  de  la  Llei  39/2015............................., 
actuant  en  nom  (propi  o  de  l’empresa  a  la  qual  represente.  En  aquest  últim  cas 
especificar direcció social i CIF de l’empresa), manifesta que, enterat de la convocatòria 
de  licitació  pública  per  a  la  contractació  de  les  OBRES  DE  TERMINACIÓ 
URBANITZACIÓ C/ 14 PDA. BARRANQUETS, per procediment obert simplificat, 
anunciat en el perfil de contractant de l’Ajuntament dels Poblets, faig constar que conec 
els  Plecs  que  regulen  aquesta  licitació,  així  com  el  projecte  tècnic  de  les  obres  a 
executar, tot el qual accepte íntegrament, i  prenc part en la licitació, comprometent-me 
a executar dites obres pel preu de:
Proposició econòmica:

VALOR ESTIMAT: ________________ € 
IVA ( 21%): _________________ €
PREU D’EXECUCIÓ : _______________ €

Lloc, data i signatura del proposant.”

NOVENA.- ADMISIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES
No s’admeten variants o alternatives

DESENA.- GARANTIA PROVISONAL
D’acord  amb  l’article  159.4  b)  de  LCSP no  procedeix  la  constitució  de  garantia 
provisional per part dels licitadors.

ONZENA.- NOTIFICACIONS
Les notificacions i els requeriments per a presentar documentació o per a la subsanació 
de la mateixa, es realitzaran mitjançant compareixença electrònica en la seu electrònica 
de  l’Ajuntament  dels   Poblets  (http://elspoblets.sedelectronica.es)  i  els  terminis  se 
computaran des de la data del lliurament o de l’avís de notificació sempre que l’acte 
s’haja  publicat  el  mateix  dia  en  el  perfil  de  contractant 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante).  En  cas  contrari,  els 
terminis se computaran des de la notificació a l’interessat.

DOTZENA.- CONFIDENCIALITAT
Sense perjuí  del  disposat  en la  legislació vigent en matèria d’accés a  la  informació 
pública  i  de  les  disposicions  contingudes  en  la  LCSP relatives  a  la  publicitat  de 
l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, l’òrgan 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante
http://elspoblets.sedelectronica.es/


 
Ajuntament Els Poblets

de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests 
hagen designat com a confidencial en el moment de presentar la seua oferta. El caràcter 
confidencial, d’acord amb l’article 133 LCSP, afecta entre altres als secrets tècnics o 
comercials, als aspectes confidencials de les ofertes i a qualsevol altra informació el 
contingut de  les quals puga ser  utilitzat  per a  falsejar  la  competència,  ja  siga en el 
present procediment de licitació o en altres posterior.

TRETZENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a un únic criteri d’adjudicació amb el següent detall:
1.-  Preu del contracte.- Se valorarà amb un màxim de 100 punts a l’oferta més baixa, 
valorant-se les restants segons la següent fórmula:

Pt = (1-((OP – OME) / (PL - OME))) x 100

Pt = puntuació del licitador
OME = oferta més econòmica de les oferides pels licitadors (€)
OP = oferta de preu a puntuar (€)
PL = preu licitació (€)

CATORZENA.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES
1.-  D’acord  amb el  disposat  en  l’article  149 de  la  LCSP quan,  participant  un  únic 
licitador, la seua oferta siga inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats 
percentuals:

PL = pressupost licitació
PV = pressupost a valorar
PV < 0,75x PL

Se  considera  oferta  anormalment  baixa  aquella  oferta  inferior  a  0,75  per  el 
pressupost de licitació

Quan participen dos licitadors, la que siga inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta:

O1 = oferta més baixa
O2 = oferta més alta

O1 < 0,8x O2

Quan participen tres licitadors, les que siguen inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà per al 
còmput de dita mitjana l’oferta de quantia més elevada quan siga superior en més de 10 
unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, se considerarà desproporcionada la 
baixa superior a 25 unitats percentuals:

PL = pressupost licitació
O1 = oferta més baixa
O2 = oferta següent més baixa a la O1
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O3 = oferta més alta

O1 +  O2  +  O3      =   OM

3
OT = oferta temerària  < 0,9x OM

Si alguna oferta és > que 1,1x OM s’exclourà de la mitjana en qualsevol cas i se 
tornarà a calcular la mitjana amb les restants

OT = O1  < 0,75x PL

Quan participen quatre o més licitadors, les que siguen inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
elles  existiquen  ofertes  que  siguen  superiors  a  dita  mitjana  en  més  de  10  unitats 
percentuals, se procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no 
estiguen en el cas indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a 
tres, la nova mitjana se calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia:

PL = pressupost licitació
O1 = oferta 1 més baixa
O2 = oferta següent més baixa a la O1

O3 = oferta següent més baixa a la O2

O4 = oferta més alta

O1 +  O2  +  O3   + O4    =   OM

   4
OT = oferta temerària  < 0,9x OM

Si alguna oferta és > que 1,1 xOM s’exclourà de la mitjana i en el cas de que 
quedarà una nova inferior a 3 ofertes se calcularà sobre las tres mes baixes.

2.- En aquest cas la Mesa de Contractació requerirà al  licitador o licitadors que les 
hagueren  presentat  per  a  que  en  el  termini  màxim  de  5  dies  hàbils  presenten  una 
justificació adequada de les circumstàncies que les permeten executar  dita  oferta en 
eixes condicions en els termes del punt 4 de l’article 149 LCSP.
Rebudes  les  justificacions,  la  Mesa  sol·licitarà  un  informe  tècnic  que  analitze 
detalladament les motivacions que haja argumentat el licitador per a poder mantindre la 
seua oferta.
En tot cas se refutaran les ofertes si se comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre contractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  fins  i  tot 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
A  la  vista  de  les  justificacions  dels  contractistes  que  hagen  presentat  ofertes 
anormalment  baixes i  de  l’informe tècnic que les analitze,  la  Mesa de  Contractació 
proposarà  a  l’òrgan  de  contractació  motivadament  l’admissió  de  l’oferta  o  la  seua 
exclusió.
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QUINZENA.- CRITERIS SOCIALS COM CRITERIS DE DESEMPAT
Quan després de realitzar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts en el 
present  plec,  es  produisca  un empat  en  la  puntuació  atorgada  a  dos  o  més ofertes,  
d’acord amb l’article 147.2 LCSP, s’utilitzaran per ordre els següents criteris socials, 
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, per a resoldre dita  
desigualtat:  

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social  en  la  plantilla,  primant  en  cas  d’igualtat,  el  major  número  de 
treballadors  fixes  amb  discapacitat  en  plantilla  o  el  major  número  de 
persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla
d) En el cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no haguera resolt l’empat 

se decidirà per sorteig

SETZENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa  de  Contractació  serà  l’òrgan  competent  per  a  efectuar  la  valoració  de  les 
ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme a allò previst en 
l’article 326 i Disposició Addicional 2ª LCSP i en el RD 817/2009 de 8 de maig, que 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d’octubre.
La composició  de  la  Mesa  de  Contractació  està  aprovada per  acord de  la  Junta  de 
Govern Local de data 26 de juny de 2018
- President: L’Alcalde-President, Salvador Sendra i Gasquet.
- President suplent: El Regidor d’Obres i Serveis, Francisco José Pérez Ribot 
- Vocals:

- Pepe Bahamonde Andrés, administratiu funcionari amb funcions atribuïdes de 
control econòmic-pressupostari

Suplent: Rosa Francisca Carrió Camaró, auxiliar-administrativa de l’àrea 
d’intervenció
- Mª Teresa Parets Sempere, administrativa

Suplent: Pilar Vidal Català, auxiliar-administrativa 
- Amparo Gil Torrella, Secretària-Interventora 

Suplent: Mariví Frasés Portolés, auxiliar-administrativa

- Secretària: Actuarà també com a secretària de la Mesa, atenent a la complexitat de la 
tramitació electrònica dels procediments de licitació i de la plataforma de contractació 
del sector públic, la Secretària-Interventora de l’Ajuntament.

Secretària suplent: funcionària  adscrita al servei de contractació, Mariví Frasés 
Portolés.

Tots els membres de la Mesa de Contractació Permanent tindran veu i vot.
A les  reunions  de  la  Mesa  de  Contractació  Permanent  podran  incorporar-se,  prèvia 
autorització  de  l’òrgan  de  contractació  a  sol·licitud  del  seu  President,  els  assessors 
especialitzats que resulten necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, que 
actuaran amb veu però sense vot.

Per a la vàlida constitució de la Mesa deuran estar presents la majoria absoluta dels seus 
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membres,  i,  en tot  cas,  el  President,  el  Secretari,  i  el  vocal  que tinga atribuïdes les 
funcions corresponents a l’assessorament jurídic i al control econòmic-pressupostari.
En  allò  no  previst  expressament  en  el  present  acord  amb  relació  al  règim  de 
funcionament de la Mesa de Contractació, s’aplicaran amb caràcter subsidiari, la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre 

DESETENA.- OBERTURA DE PROPOSICIONS
La Mesa de Contractació se constituirà una vegada finalitzat el termini de presentació 
de proposicions i  procedirà,  en acte  públic, a l’obertura del sobre “A” que conté la 
documentació administrativa, la proposició econòmica i la documentació acreditativa 
dels criteris quantificables de forma automàtica.     

En dit acte públic se procedirà a la lectura del resultat d’aquella.

Una vegada finalitzat dit acte públic, en la mateixa sessió, la Mesa procedirà a:
1. Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixen els requeriments 

del plec, avaluar i classificar les ofertes.

2. Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.

3 Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que 
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té prou poder 
per a formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en 
el seu cas la classificació corresponent i no está incursa en cap prohibició per a 
contractar.

4. No obstant el disposat en el punt anterior, donat que d’acord amb la Disposició 
Transitòria 3ª LCSP fins el 9 de setembre de 2018 no és exigible que el licitador 
estiga inscrit  en el  Registre  Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades,  si  el 
candidat que ha obtingut la millor puntuació no està inscrit en dit Registre o en el 
corresponent  a  la  Comunitat  Valenciana,  la  Mesa  li  requerirà  mitjançant 
comunicació electrònica per a que en el termini màxim de 7 dies hàbils presente la 
següent  documentació:

- L’enumerada en la clàusula setena del present plec
- Justificant d’haver constituït la garantia definitiva
- Quan desitje recòrrer a les capacitats d’altres  entitats, compromís per escrit 

de dites entitats de que va a disposar dels recursos necessaris, i justificació 
de que disposa efectivament dels mitjans als quals s’haguera compromés a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

- Justificant de complir amb la normativa vigent en materia de prevenció de 
riscos laborals

- Certificat d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb 
Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o autorització 
expressa a l’Ajuntament per a accedir a dita informació (Annexos IV i V del 
present Plec) 

 



 
Ajuntament Els Poblets

Si el licitador està degudament inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades, la Mesa li requerirà per a que en el termini de 7 dies hàbils presente la  
següent documentació:

- Justificant d’haver constituït la garantia definitiva
- Quan desitje recòrrer a les capacitats d’altres  entitats, compromís per escrit 

de dites entitats de que va a disposar dels recursos necessaris, i justificació 
de que disposa efectivament dels mitjans als quals s’haguera compromés a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

- Justificant de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals

- Certificat d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb 
Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o autorització 
expressa a l’Ajuntament per a accedir a dita informació (Annexos IV i V del 
present Plec) 

En el cas que l’oferta del licitador que haja obtingut la millor puntuació se presuma 
anormalment baixa, la Mesa, una vegada realitzades les actuacions contingudes en els 
punts 1 i 2 anteriors, seguirà el procediment regulat en la clàusula 14ª del present Plec.

En el cas de que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari 
no presente la documentació requerida s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del 
següent  candidat  per  ordre  de  puntuació,  atorgant-li  el  corresponent  termini  per  a 
presentar dita documentació.

DIVUITENA.- GARANTIA DEFINITIVA
El  licitador  que  haja  presentat  l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa  tindrà  que 
constituir  una  garantia  definitiva  per  import  del  5%  del  preu  final  ofertat,  exclòs 
l’Impost sobre el Valor Afegit, com a requisit previ i necessari per a l’adjudicació del 
contracte.

La garantia haurà de prestar-se en qualsevol dels mitjans continguts en l’article 108 de 
LCSP.

En  cas  de  que  es  facen  efectives  sobre  la  garantia  definitiva  les  penalitats  o 
indemnitzacions exigibles al contractista, aquest deurà reposar o ampliar aquella en la 
quantia que corresponga en el termini de 15 dies des de l’execució, incorreguent en cas 
contrari, en causa de resolució. 

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor experimente 
variació del preu del mateix, deurà reajustar-se la garantia per a que guarde la deguda 
proporció amb el contracte modificat, en el termini de 15 dies comptadors des de la data 
en  què  es  notifique  a  l’empresari  l’acord  de  modificació.  A aquests  efectes  no  se 
considerarà variacions del preu aquelles que siguen conseqüència de la revisió de preus.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes enumerats en l’article 110 LCSP.
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La garantia definitiva no serà tornada o cancel·lada fins que haja vençut el termini de 
garantia i complit satisfactòriament el contracte, o fins que aquest siga resolt sense culpa 
del contractista.

DINOVENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Presentada  la  documentació  requerida  per  la  Mesa  de  Contractació  d’acord  amb la 
clàusula  dissetena,  l’òrgan  de  contractació,  a  la  vista  de  la  proposta  d’adjudicació 
formalitzada  per  la  Mesa,   procedirà  a  adjudicar  el  contracte  a  favor  del  licitador 
proposta  com  adjudicatari,  procedint-se,  una  vegada  adjudicat  el  mateix,  a  la  seua 
formalització.
L’adjudicació deurà ser motivada i se notificarà a tots els licitadors i simultàniament se 
publicarà en el perfil de contractant.

VINTENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte se perfecciona amb la seua formalització, que se realitzarà en document 
administratiu dins del termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació 
de l’acord d’adjudicació als licitadors i candidats.

No obstant el contracte se formalitzarà en escriptura pública quan així el sol·licite el  
contractista, sent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.

Quan  per  causes  imputables  a  l’adjudicatari  no  se  formalitza  el  contracte  dins  del 
termini  establert,  se  l’exigirà  l’import  del  3% del  pressupost  base  de  licitació,  IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiva, en primer lloc contra la garantia 
definitiva. 

En aquets cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre de classificació 
de  les  ofertes,  prèvia  presentació  de  la  documentació  enumerada  en  la  clàusula 
dissetena.
Si les causes foren imputables a l’Administració, aquesta indemnitzarà al contractista 
pels danys i perjuís que la demora li puguera ocasionar.

No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització del mateix, 
excepte els casos previstos en l’art. 120 LCSP.

En el supòsit de que l’adjudicatari siga una Unió Temporal d’Empreses, amb caràcter 
previ a la formalització del contracte, deurà presentar davant l’òrgan de contractació 
l’escriptura  pública  de  constitució  de  la  UTE en la  qual  conste  el  nomenament  de 
representant  o  apoderat  amb poders  suficients  per  a  exercir  els  drets  i  complir  les 
obligacions que se deriven del contracte fins la seua extinció, així com el CIF de la 
UTE.  

La formalització del contracte se publicarà en el perfil de contractant en un termini no 
superior a 15 dies comptadors des de la data de formalització.

VINT-I-UNA.-  EXECUCIÓ  DEL CONTRACTE.-  CONDICIONS  ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ

 



 
Ajuntament Els Poblets

1.-  El  contractista  queda  obligat,  en  l’execució  del  present  contracte,  a  complir  les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen a l’Estat espanyol i en 
particular les contingudes en l’Annex V de la LCSP.

L’òrgan de contractació, en qualsevol moment durant l’execució del contracte, podrà 
requerir al contractista que justifique dits compliments.

L’incompliment d’aquestes obligacions i, en especial, els incompliments o els retards 
reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 
derivades dels convenis col·lectius que siga greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats conforme a l’art. 192 LCSP.

2.-   D’acord amb l’article  202 de  la  LCSP,  les condicions especials  d’execució del 
present contracte, que són d’obligat compliment per part del contractista i, en el seu cas, 
pels subcontractistes que participen en l’execució del contracte, són les següents:

- La inspecció per càmera de televisió de l’interior del col·lector i l’expedició 
del  seu  corresponent  informe,  sent  el  seu  cost  abonat  com  a  partida 
independent  dins  del  pressupost  del  projecte.  (gestió  més  sostenible  de  
l’aigua.- art. 202 2 LCSP) 

 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució donarà lloc a la imposició 
de penalitats conforme a l’art. 192 LCSP.

VINT-I-DOS.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. 
En el termini de quinze dies naturals com a  màxim, comptadors a partir de la data de  
formalització  del  contracte,  deurà  realitzar-se  la  comprovació  del  replanteig  en 
presència del contractista i estendre l’acta relativa al mateix per duplicat.

VINT-I-TRES.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.
En compliment de l'establit en el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el contractista 
haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat Reial  
Decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en l'estudi bàsic de seguretat i salut que 
acompanya al projecte.
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, l’adjudicatari 
presentarà a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, que serà 
informat  pel  Coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  prèviament  a  la  seua 
aprovació.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball  
serà d’un mes des de la signatura del contracte. 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense l’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut per l’òrgan de contractació.
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VINT-I-QUATRE.-  PROGRAMA  DE  TREBALLS  A  PRESENTAR  PEL 
CONTRACTISTA
D’acord amb el disposat en l’article 144 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre i donat que 
el  termini  d’execució  de  les  obres  és  inferior  a  un  any,  no  serà  necessari  que  el 
contractista  presente  un  programa  de  treball,  deguent  estar-se  a  allò  previst  en  el 
projecte aprovat.

VINT-I-CINC.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- Abonaments al contractista
Als efectes de pagament, el director de l’obra expedirà mensualment, en els primers deu 
dies  següents  al  període  al  qual  corresponga,  certificació  que  comprenda  l’obra 
executada  durant  dit  període  de  temps.  Aquests  abonaments  tenen  el  concepte  de 
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produisquen en la  
medició final i sense suposar en cap cas, aprovació i recepció de les obres.
El contractista deurà presentar factura per l’import de la certificació.
Les certificacions d’obra amb el vist i plau del contractista seran aprovades per l’òrgan 
de contractació.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i  requisits establits en el Reial  Decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions  de  facturació,  els  següents  extrems  previstos  en  l'apartat  segon  de  la 
Disposició Addicional 32ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

DIR3 Codi d'entitat L01039016 

DIR3 Òrgan de tramitació L01039016 

DIR3 Oficina comptable L01039016 

DIR3 Òrgan proposant L01039016 

a) La unitat tramitadora és L01039016 ADMINISTRACION ELS POBLETS.
b) L'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és 

L01039016 DTO CONTABILIDAD.
c) L’òrgan gestor és L01039016 AYUNTAMIENTO ELS POBLETS.

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar 
la  factura  en  registre  de  factures  de  la  intervenció  municipal.  La  factura  haurà  de 
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei  25/2013, de 27 de 
desembre,  d'Impuls  a  la  Factura  Electrònica  i  Creació  del  Registre  Comptable  de 
Factures del  Sector  Públic,  en aquests  casos la  presentació de la  factura en el  Punt 
General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.

D'acord  amb  l'establit  en  l'article  198  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels 
trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres, sense perjudici de  
l'establit  en  l'en  l'apartat  4  de  l'article  210,  i  si  es  demorara,  haurà  d'abonar  al 
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contractista,  a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei  
3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la 
morositat en les operacions comercials.

Per  a  l’inici  del  còmput  de  termini  per  al  devengo  d’interessos,  el  contractista  ha 
d’haver  complit  l’obligació  de  presentar  la  factura  en  el  registre  administratiu 
corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, en 
temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de la certificació d’obra.
Sense perjuí d’allò establert en l’apartat 4 de l’article 210 i en l’apartat 1 de l’art 243, 
l’Administració deurà aprovar les certificacions d’obra dins dels trenta dies següents a 
la seua data.

En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura 
davant  el  registre  administratiu  corresponent d’acord amb la  normativa vigent sobre 
factura electrònica, el devengo d’interessos no s’iniciarà fins transcorreguts trenta dies 
des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració haja 
tramitat i abonat la factura.

L’adjudicatari podrà cedir a un tercer el dret de cobrament conforme a dret d’acord amb 
l’article  200  LCSP;  no  obstant  això,  per  a  que  dita  cessió  siga  efectiva  front  a 
l’Administració, serà requisit  imprescindible la notificació fefaent a l’Ajuntament de 
l’acord de cessió per a la seua presa de raó per part de la intervenció municipal. El 
cedent deurà presentar document original en el qual queden degudament identificats: la 
certificació o document el cobrament del qual es transmet i el cessionari, i acompanyarà 
còpia de CIF del cessionari i de la certificació o document de cobrament que es cedeix.
La cessió del dret de cobrament no tindrà cap efecte quan es notifique fefaentment a 
l’Ajuntament amb posterioritat a l’ordre de pagament aprovada per l’òrgan competent. 

2.- Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat  social.  Així  mateix,  està obligat al  compliment del Reial  Decret Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de  
novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguen durant 
l'execució del contracte.

L'empresa  contractista  està  obligada  a  complir  durant  tot  el  període  d'execució  del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així  mateix,  de conformitat  amb l'establit  en l'article 4 de la Llei  19/2013, de 9 de 
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  i  bon  govern,  l'adjudicatari  del 
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contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració,  previ  requeriment,  tota  la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, 
així com en aquelles normes que es dicten en l'àmbit municipal.

3.- Recepció i termini de garantia
Una  vegada  acabada  l'obra  el  contractista  realitzarà  una  neteja  total  d'aquesta,  de 
manera que puga ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja suplementària.

A  la  recepció  de  les  obres,  a  la  seua  terminació,  concorrerà  el  representant  de 
l’Ajuntament, el responsable del contracte, que coincideix amb el director facultatiu de 
les obres, l'òrgan interventor municipal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu 
facultatiu. Del resultat de la recepció s'alçarà un Acta que subscriuran tots els assistents.
Rebudes  les  obres  es  procedirà  al  seu  mesurament  general  amb  assistència  del 
contractista,  formulant-se  pel  director  de  l'obra,  en  el  termini  d'un  mes  des  de  la 
recepció,  el  mesurament  de  les  obres  realment  executades  d'acord  amb el  projecte. 
Sobre  la  base  del  resultat  del  mesurament  general  el  director  de  l'obra  redactarà  la 
corresponent relació valorada.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació 
haurà  d'aprovar  la  certificació  final  de  les  obres  executades,  que  serà  abonada  al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 

La signatura de l’acta de recepció de les obres donarà inici al termini de garantia que 
serà de 1 any.

Si  durant  el  termini  de  garantia  s'acreditara  a l'existència  de  vicis  o  defectes en els 
treballs efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 
d'aquests.

Dins  del  termini  de  quinze  dies  anteriors  al  compliment  del  termini  de  garantia,  el 
director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe 
sobre l'estat de les obres. Si aquest fóra favorable, el contractista quedarà exonerat de  
tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis 
ocults,  procedint-se  a  la  devolució  o  cancel·lació  de  la  garantia,  a  la  liquidació  del 
contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en 
el  termini  de  60  dies.  En  el  cas  de  què  l'informe no  fóra  favorable  i  els  defectes 
observats se degueren a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït,  
durant  el  termini  de  garantia,  el  director  facultatiu  procedirà  a  dictar  les  oportunes 
instruccions  al  contractista  per  a  la  deguda  reparació  del  construït,  concedint-li  un 
termini per a açò durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

4.- Despeses a càrrec del contractista
Són  de  compte  del  contractista  les  despeses  de  l'anunci  o  anuncis  de  licitació  i 
adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualsevols altres que 
resulten d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalen. 
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5.- Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
El contractista estarà obligat, llevat que l'òrgan de contractació decidisca gestionar-ho 
per si mateix i així li'l faça saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establides en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 
organisme públic o privat que siguen necessàries per a l'inici i execució del contracte, 
sol·licitant de l'Administració els documents que para açò siguen necessaris. 
El contractista queda obligat a instal·lar, al seu càrrec, les senyalitzacions precises per a 
indicar l'accés a l'obra, les de circulació en la zona que ocupen els treballs, així com les  
dels punts de possible perill derivat de l'execució de les obres.

6.- El contractista deurà cumplir, baix la seua exclusiva responsabilitat, les disposicions 
vigents en matèria de fiscalitat,  protecció del medi ambient, protecció de l’ocupació, 
igualtat  de  gènere,  condicions  de  treball,  prevenció  de  riscos  laborals  i  inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat.
El  personal  que  el  contractista  destine  a  l’execució  del  contracte  no  tindrà  cap 
vinculació laboral ni de qualsevol altre tipus amb l’Ajuntament dels Poblets. 
La direcció i la gestió del contracte corresponen a l’adjudicatari, de forma que aquest 
assumeix  un  risc  empresarial  cert  i  les  facultats  de  direcció  i  control  respecte  dels 
treballadors, de forma que aquestes tasques no li corresponen en cap cas a l’Ajuntament 
dels Poblets que únicament té facultats de control, tot això amb independència de les 
relacions de col·laboració entre les parts per a que el contracte s’execute correctament.

7.- Deure de sigil
El  contractista  deurà  guardar  sigil  respecte  a  les  dades  o  antecedents  que,  no  sent 
públics o notoris, estiguen relacionats amb l’objecte del contracte i tinga coneixement 
dels mateixos amb ocasió de ser adjudicatari.
El contractista deurà respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la que 
tinga accés amb ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà durant un 
termini de cinc anys des de el coneixement d’aquesta informació.
 
VINT-I-SIS.- SUBCONTRACTACIÓ
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte 
en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

a) Una vegada  adjudicat  el  contracte  i  abans  d’iniciar  l’execució  del  contracte, 
l’adjudicatari ha de comunicar per escrit a l'òrgan de contractació, la intenció de 
celebrar subcontractes, assenyalant la part de l’obra que se pretén subcontractar i 
la identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista, i justificant 
suficientment l’aptitud d’aquest per a executar l’obra, fent referencia als mitjans 
tècnics i humans dels quals disposa i a la seua experiència, així com que no està 
incurs en cap prohibició de contractar d’acord amb l’art. 71 LCSP.

b) No  podrà  subcontractar-se  amb  persones  o  empreses  inhabilitades  per  a 
contractar  amb  l'Administració  ni  que  manquen  de  la  capacitat,  solvència  i 
habilitació professional precisa per a executar les prestacions concretes que se 
subcontracten.
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c) El contractista que subcontracte haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici 
dels  treballs  que  subcontracte,  l'afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels 
treballadors que realitzen els treballs en qüestió en compliment de l'establit en el 
Reial  Decret  llei  5/2011,  de  29  d'abril,  de  mesures  per  a  la  regularització  i 
control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.

d) El  contractista  haurà  d'informar  als  representants  dels  treballadors  de  la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  enfront  de 
l'Ajuntament,  d’acord  amb els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars, 
plecs de prescripcions tècniques, projecte tècnic de les obres i als termes del 
contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 
subcontractacions altere la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

f) El  contractista  haurà  d'abonar  als  subcontractistes  el  preu  pactat  per  les 
prestacions  que  realitzen  com  a  mínim en  els  terminis  previstos  en  la  Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat  en  les  operacions  comercials.  Per  a  garantir  tal  compliment, 
l’Ajuntament  podrà demanar  al  contractista  que en  qualsevol  moment aporte 
relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores 
amb especificació de les condicions relacionades amb els terminis de pagament i 
tindrà que presentar el justificant de compliment del pagament dins de termini.
Aquesta obligació té  la consideració de condició especial  d’execució d’acord 
amb la clàusula 21ª de forma que el seu incompliment comportarà la imposició 
de penalitats.

VINT-I-SET.- SUCCESIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes, continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides 
en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 
que afecte a la seua personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment 
previstos  per  a  l'abonament  de  les  factures  corresponents  fins  que  es  verifique  el 
compliment de les condicions de la subrogació.
Si no poguera produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribuïsca el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista

VINT-I-VUIT.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritze, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que el cedent tinga executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 
c) Que  el  cessionari  tinga  capacitat  per  a  contractar  amb  l'Administració  i  la 

solvència que resulte exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent 
d'estar degudament classificat si tal requisit ha sigut exigit al cedent, i no estar 
incurs en una causa de prohibició de contractar.
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d) Que  la  cessió  es  formalitze,  entre  l'adjudicatari  i  el  cessionari,  en  escriptura 
pública.

L’empresa  cessionària  quedarà  subrogada  en  tots  els  drets  i  les  obligacions  que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

VINT-I-NOU.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Una vegada perfeccionat el  contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions en el mateix per raons d’interès públic en els casos i en la forma previstos 
en la Subsecció 4ª  de la Secció 3ª  del Capítol I  del Títol I  del Llibre Segon LCSP 
(articles 203 i següents) i d’acord amb el procediment previst en l’article 191 amb les 
particularitats previstes en l’article 207.
D’acord amb l’article 242 LCSP no tindran la consideració de modificacions:

a) L’excés de medicions,  entenent per tal,  la variació que durant la correcta 
execució  de  l’obra  es  produisca  exclusivament  en  el  número  d’unitats 
realment executades sobre les previstes en les medicions del projecte, sempre 
que en global no representen un increment de la despesa superior al 10% del 
preu  del  contracte  inicial.  Aquest  excés  de  medicions  serà  recollit  en  la 
certificació final d’obra

b) La  inclusió  de  preus  nous,  fixats  contradictòriament  pels  procediments 
establerts en la LCSP i en les seues normes de desenvolupament, sempre que 
no  suposen  increment  del  preu  global  del  contracte  ni  afecten  a  unitats 
d’obra que en el seu conjunt no excedisca del 3% del pressupost primitiu del 
mateix

TRENTA.- PENALITATS PER INCOMPLIMENT
30.1 Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació
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 en la proporció de  
0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs
Cada vegada que les penalitats per demora arriben a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució 
d'aquest o acordar la continuïtat de la seua execució amb imposició de noves penalitats.
Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incomplit  l'execució 
parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l'Administració  podrà  optar, 
indistintament,  per  la  seua  resolució  o  per  la  imposició  de  les  penalitats  establides 
anteriorment.
 
30.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 
condicions especials d'execució establides en la clàusula 21ª d'aquest plec de clàusules 
particulars.
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Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats  coercitives  de  fins  el  3%  del  preu  d'adjudicació,  IVA exclòs,  per  cada 
infracció en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
L'incompliment per part  del  contractista  de  les obligacions establides en matèria  de 
subcontractació, comportarà una penalització de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, sent la seua reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altres de les seues obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
d'entre el 0’5 % i el 2 % del preu del contracte, IVA exclòs, en funció de la seua major o  
menor gravetat i reincidència.
Les  penalitats  que  s'imposen  a  l'adjudicatari  són  independents  de  l'obligació  del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasione a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En  el  cas  d'incompliments  per  part  de  l'adjudicatari  d'aspectes  de  la  seua oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau haja 
existit entre la seua oferta i la del següent contractista al qual s'haguera adjudicat el  
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complit l'adjudicatari.
 
30.3 Imposició de penalitats
Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitats  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori  sumari, en el qual es concedirà al  
contractista  un  termini  d'al·legacions  de  5  dies  naturals  després  de  formular-se  la 
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del  responsable  municipal  del  servei  i  informe  jurídic,  per  l’òrgan  de  contractació, 
resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici  de  l'expedient  per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitats  per  l'Ajuntament  es 
realitzarà en el moment en què tinga coneixement per escrit dels fets. No obstant açò, si  
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera 
greu  o  que  l'inici  de  l'expedient  de  penalització  pot  perjudicar  més  a  la  marxa  de 
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol 
moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats  i  les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i  es 
faran  efectives  mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que  l'Ajuntament 
tinga  pendents  d'abonar  al  contractista.  Si  ja  no  existiren  quantitats  pendents  de 
pagament,  es  podran  fer  efectives  contra  la  garantia  definitiva  i  si  aquesta  no 
aconseguira el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de 
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

TRENTA-UNA.-  INDEMNITZACIÓ  DE  DANYS  I  PERJUÍS  CAUSATS  A 
TERCERS
Serà  obligació  del  contractista  indemnitzar  tots  els  danys i  perjuís  que  se  causen a  
tercers com a conseqüència de les operacions que necessite l’execució del contracte.
Quan aquests danys i perjuís hagen sigut ocasionats com a conseqüència immediata i  
directa d’una ordre de l’Ajuntament, será aquest responsable dins dels límits assenyalats 
en les lleis. També será responsable l’Ajuntament dels danys que es causen a tercers 
com a conseqüència dels  vicis  del  projecte  en el  contracte  d’obres,  sense  perjuí  de 
repetir contra el redactor del projecte d’acord amb l’article 315 LCSP.
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Els tercers podran requerir prèviament, dins de l’any següent a la producció del fet, a  
l’òrgan de contractació per a que aquest, prèvia audiència al contractista, informe sobre 
qui és el responsable dels danys causats. L’exercici d’aquesta facultat interrompeix el 
termini de prescripció de l’acció.

TRENTA-DOS.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en 
els fixats en els articles 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector  Públic,  i  s'acordarà  per  l'òrgan  de  contractació,  d'ofici  o  a  instàncies  del 
contractista.
A més el contracte  podrà ser resolt  per l'òrgan de contractació quan es produïsquen 
incompliment  del  termini  total  o  dels  terminis  parcials  fixats  per  a  l'execució  del 
contracte que faça presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
sempre  que  l'òrgan  de  contractació  no  opte  per  la  imposició  de  les  penalitats  de 
conformitat amb la clàusula 30. 
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establides com a 
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades conformement al  projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seua assistència 
a l'acte de comprovació i mesurament.
Quan  el  contracte  es  resolga  per  culpa  del  contractista,  es  confiscarà  la  garantia 
definitiva,  sense  perjudici  de  la  indemnització  pels  danys  i  perjudicis  originats  a 
l'Administració, en el que excedisquen de l'import de la garantia.

TRENTA-TRES.-  RESPONSABLE  DEL  CONTRACTE-  DIRECTOR 
FACULTATIU DE LES OBRES
1.- El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb 
titulació adequada i suficient, responsable de la direcció i control de l'execució de l'obra, 
assumint la representació de l'Administració davant el contractista.
La  direcció  d’obra  comprendrà  les  següents  funcions:  direcció  d’obra,  direcció 
d’execució i coordinació de seguretat i salut en execució d’obra.

2.- La Direcció d’obra assumirà, a més de les funcions derivades del RD 1627/1997, de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de  construcció i  altra  normativa concordant sobre la matèria,  les funcions del 
responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

- Realitzar el  seguiment material  de l'execució del contracte, para constatar 
que el contractista compleix les seues obligacions d'execució en els termes 
acordats en el contracte.

- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi 
haguera, així com el compliment de les obligacions establides en el contracte 
suposen  l'aportació  de  documentació  o  la  realització  de  tràmits  de  tipus 
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administratiu.
- Promoure les reunions que resulten necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgisca en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici 
de la seua resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori 
que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.

- Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  a  assegurar  l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats,  que seran immediatament 
executives  quan  puguen  afectar  a  la  seguretat  de  les  persones  o  quan la 
demora en la seua aplicació puga implicar que reporten inútils posteriorment 
en  funció  del  desenvolupament  de  l'execució  del  contracte;  en  els  altres 
casos, i en cas de mostrar la seua disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre 
la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 
indemnitzacions que puguen procedir.

- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar  en  els  expedients  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis  que  haja 

suscitat l'execució del contracte.

3.- Segons l’art 9 del RD 1627/1997, el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra deurà desenvolupar les següents funcions:

a. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
-  Al  prendre  les  decisions  tècniques  i  d’organització  amb  el  fi  de 
planificar  els  diferents  treballs  o  fases  de  treball  que  vagen  a 
desenvolupar-se simultàniament o successivament.
-  A l’estimar  la  duració  requerida  per  a  l’execució  d’aquets  diferents 
treballs o fases de treball.

b. Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en 
el seu cas, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquen de 
manera coherent  i  responsable  els  principis de  l’acció preventiva que 
s’arrepleguen en  l’art  15  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals 
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a 
les quals es refereix l’art 10 del RD 1627/1997.

c. Informar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu 
cas, les modificacions introduïdes en el mateix. La direcció facultativa 
assumirà  aquesta  funció  quan  no  siga  necessària  la  designació  de 
coordinador.

d. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball.

f. Adoptar  les  mesures  necessàries  per  a  que  només  les  persones 
autoritzades  puguen  accedir  a  l’obra.  La  direcció  facultativa  asumirà 
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aquesta funció quan no siga necessària la designació de coordinador.

TRENTA-QUATRE.-  UNITAT  ENCARREGADA  DEL  SEGUIMENT  I 
EXECUCIÓ
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada 
del seguiment i execució ordinària del contracte serà la Regidoria d’Obres i Serveis.

TRENTA-CINC.- CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES
35.1 Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 
en  compliment  dels  principis  d'integritat  i  confidencialitat  han  de  tractar  les  dades 
personals als quals tinguen accés de manera que garantisquen una seguretat adequada 
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua,  
destrucció  o  dany  accidental,  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  tècniques  o 
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals i a la lliure  circulació 
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta  obligació  és  complementària  dels  deures  de  secret  professional  i  subsistirà 
encara que haja finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 
(Ajuntament).
 
35.2 Tractament de Dades
En  compliment  del  que  es  disposa  en  la  Llei  Orgànica  de  Protecció  de  Dades  de 
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden 
informats de què les dades de caràcter personal que, si escau, siguen arreplegats a través 
de la presentació de la seua oferta i altra documentació necessària per a procedir a la 
contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat 
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

35.3 Responsabilitat
En tot cas, l’adjudicatari serà responsable dels danys i perjuís que l’incompliment de les 
obligacions en matèria de protecció de dades pugueren derivar-se per a l’Ajuntament o 
per a terceres persones.
 

ANNEXOS

ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

D/Dª................................. amb D.N.I. nº..........................., major d’edat i amb e-mail a 
efectes  de  notificacions  d’acord  amb l’art.  41  de  la  Llei  39/2015............................., 
actuant  en  nom  (propi  o  de  l’empresa  a  la  qual  represente.  En  aquest  últim  cas 
especificar direcció social i CIF de l’empresa), manifesta que, enterat de la convocatòria 
de licitació pública per a la contractació de les OBRES DE............, per procediment 
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obert simplificat, anunciat en el perfil de contractant de l’Ajuntament dels Poblets, faig 
constar que conec els Plecs que regulen aquesta licitació, així com el projecte tècnic de 
les obres a executar, tot el qual accepte íntegrament, i  prenc part en la licitació i
DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:
PRIMER:  Que  se  disposa  a  participar  en  la  contractació  de  les  obres: 
_______________________________________________________________

SEGON: Que compleix amb tots els requisits previs exigits en l’article 140.1 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per a ser adjudicatari del 
contracte d’obres, en concret:
Que posseeix personalitat jurídica i, en el seu cas, representació
Que, en el seu cas, l’empresa està degudament classificada o compta amb els requisits 
de solvència econòmica, financera i tècnic o professional exigits en el Plec de Clàusules 
Administratives.
Que no està incurs en cap de les prohibicions de contractar de les recollides en l’article 
71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.
Que  compta  amb les  autoritzacions  necessàries  per  a  exercir  l’activitat  objecte  del 
contracte.
Que en el  cas  de  recórrer  a  les capacitats  d’altres entitats,  si  és proposat  per  a  ser  
adjudicatari,   justificarà  davant  de  l’òrgan  de  contractació  disposar  de  dits  recursos 
mitjançant la presentació del compromís per escrit de dites entitats.
Que se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 
totes les incidències que de forma directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb 
renúncia,  en  el  seu  cas,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  puguera  correspondre  al 
licitador (en cas d’empreses estrangeres)

TERCER.- Que se compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents que 
acrediten  tot  allò  declarat  en  el  cas  de  ser  proposat  adjudicatari  del  contracte  o en 
qualsevol moment en què siga requerit per a això.
I  per  a  que  conste,  signe  la  present  declaració  en  ____________________  a 
____________ de _________________.

                                            Nom i signatura     
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ANNEX II

DOCUMENT ÚNIC EUROPEU

(En document annexe)
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ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

D/Dª................................. amb D.N.I. nº..........................., major d’edat i amb e-mail a 
efectes  de  notificacions  d’acord  amb l’art.  41  de  la  Llei  39/2015............................., 
actuant  en  nom  (propi  o  de  l’empresa  a  la  qual  represente.  En  aquest  últim  cas 
especificar direcció social i CIF de l’empresa), manifesta que, enterat de la convocatòria 
de licitació pública per a la contractació de les OBRES DE............, per procediment 
obert simplificat, anunciat en el perfil de contractant de l’Ajuntament dels Poblets, faig 
constar que conec els Plecs que regulen aquesta licitació, així com el projecte tècnic de 
les obres a executar, tot el qual accepte íntegrament, i  prenc part en la licitació i
DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:

- Que l’empresa a la qual  representa a data  de hui té:  (marcar el  que siga 
correcte)

o Menys de 50 treballadors
o 50 o més treballadors

En aquest últim cas, si l’empresa compta amb 50 o més treballadors:
(Marcar el que siga correcte)

o Compleix amb l’obligació de que entre ells, al menys el 2% siguen treballadors 
amb discapacitat, establerta pel RD Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i la seua inclusió social.  

o Compleix les mesures alternatives previstes en el RD 364/2005, de 8 d’abril, pel 
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de 
reserva a favor de treballadors amb discapacitat.

- Que l’empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents en 
matèria laboral i social.

- Que l’empresa a la qual representa (marcar el que siga correcte):
o Emplea a més de 250 treballadors i compleix amb allò establert en 

l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l’elaboració i 
aplicació d’un pla d’igualtat.

o Emplea  a  250  o  menys  treballadors  i  en  aplicació  del  conveni 
col·lectiu  aplicable,  compleix  amb allò  establert  en  l’apartat  3  de 
l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, relatiu a l’elaboració i aplicació d’un pla 
d’igualtat.

o En aplicació de l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’empresa 
no està obligada a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat.

Data i signatura.
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ANNEX IV

DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 13 Llei 18/2018 de 13 de juliol)

D/Dª................................. amb D.N.I. nº..........................., major d’edat i amb e-mail a 
efectes  de  notificacions  d’acord  amb l’art.  41  de  la  Llei  39/2015............................., 
actuant  en  nom  (propi  o  de  l’empresa  a  la  qual  represente.  En  aquest  últim  cas 
especificar  direcció  social  i  CIF  de  l’empresa...............................),  manifesta  que, 
enterat  de  la  convocatòria  de  licitació  pública  per  a  la  contractació  dels  SERVEIS 
DE ............, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, anunciat en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament dels Poblets, faig constar que conec els Plecs que 
regulen aquesta licitació, tot el qual accepte íntegrament, i  prenc part en la licitació i
DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:
Que l’adjudicatari del contracte no realitza operacions financeres en paradisos fiscals 
que siguen considerades delictives, tals com delicte de blanqueig de capitals, frau fiscal 
o contra la hisenda pública. 

Data i signatura.
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ANNEX V

MODEL AUTORITZACIÓ PER A ACCEDIR A DADES DE LA TGSS
(PERSONA FÍSICA)

D./Dª  _______________,  amb  DNI  nº  _____________,  amb  domicili  a  efectes  de 
notificació  en  _________________________________________________________, 
e-mail  ___________________________________,  en  nom  propi,  per  la  present 
AUTORITZE  a l’Ajuntament dels Poblets  per a  que puga accedir  a  les dades que 
acrediten estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

El signa en senyal de conformitat, en ________ a ______ de ______ de 20__
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MODEL AUTORITZACIÓ PER A ACCEDIR A DADES DE LA TGSS
(PERSONA JURÍDICA )

D./Dª  _________________________________,  amb  DNI  nº  ___________  amb 
domicili a efectes de notificació en ______________________________________,  
e-mail ______________________ per a rebre els avisos de notificació electrònica, en 
representació  de  _______________________,  amb  CIF:  __________________i 
domicili  social  en  ____________________________________,  per  la  present 
AUTORITZE  a l’Ajuntament dels Poblets  per a  que puga accedir  a  les dades que 
acrediten estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

El  signa  en  senyal  de  conformitat,  en  __________________  a  ____________  de 
______ de 2.0___
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ANNEX VI

MODEL AUTORITZACIÓ PER A ACCEDIR A DADES DE LA AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA

(PERSONA FÍSICA)

D./Dª  _______________,  amb  DNI  nº  _____________,  amb  domicili  a  efectes  de 
notificació  en  _________________________________________________________, 
e-mail  ___________________________________,  en  nom  propi,  per  la  present 
AUTORITZE  a l’Ajuntament dels Poblets  per a  que puga accedir  a  les dades que 
acrediten estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària.

El signa en senyal de conformitat, en ________ a ______ de ______ de 20__
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AUTORITZACIÓ PER A ACCEDIR A DADES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
(PERSONA JURÍDICA )

D./Dª  ______________________,  amb  D.N.I.  nº  _____________  amb  domicili  a 
efectes  de  notificació  en  __________________________,  e-mail, 
_________________en  representació  de  l’empresa___________________________, 
amb C.I.F.:_______________    i domicili social en __________________________, 
per la present AUTORITZE  a l’Ajuntament dels Poblets per a que puga accedir a les 
dades que acrediten estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència 
Tributària.

El signa en senyal de conformitat, en __________ a ____de __________ de 2.0__

DILIGÈNCIA : Per a fer constar que el present Plec de Clàusules Administratives ha 
sigut aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 d’agost de 
2018.
En Els Poblets
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

 Document signat electrònicament en la data que consta al marge 
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