PLEC DE CONDICIONS GENERALS

ÍNDEX
1.- OBJECTE __________________________________________________ 3
2.- NORMES D'APLICACIÓ ______________________________________ 4
3.- CONDICIONS PER A LICITAR _________________________________ 4
4.- INFORMACIÓ ADDICIONAL ___________________________________ 4
5.- PRESENTACIÓ D'OFERTES ___________________________________ 5
6.- CONTINGUT DE LES OFERTES ________________________________ 5
7.- OBERTURA D'OFERTES_____________________________________ 12
8.- ADJUDICACIÓ _____________________________________________ 13
9.- CLÀUSULES SOCIALS _____________________________________ 14
10.- CONTRACTE _____________________________________________ 15
11.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES _________________ 19
12.- SUBCONTRACTACIÓ ______________________________________ 21
13.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT _______________________ 22
14.- IMPOSTOS I DESPESES ____________________________________ 23
15.- OBLIGACIONS LABORALS _________________________________ 23
16.- COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE) __________ 24
17.- RESPONSABILITAT _______________________________________ 25
18.- MEDI AMBIENT ___________________________________________ 26
19.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ___________________ 27

PLEC DE CONDICIONS GENERALS – V.2014.03.01

2

1.- OBJECTE
A. Aquest plec té per objecte establir les condicions de caràcter general i
administratiu que han de regir les licitacions per adjudicar la contractació de
les obres,

subministraments

o serveis, a concretar en el Plec de

Condicions Particulars, i que puguin convocar individualment o de forma
conjunta les societats FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA,
SA, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, PROJECTES I SERVEIS DE
MOBILITAT, SA, i la FUNDACIÓ TMB.
També té per finalitat determinar les normes per les quals s‟ha de regir tot
el procés de contractació, des de la convocatòria de la licitació fins al final
de la vigència del contracte que es derivi de l'adjudicació.

B. La participació en la licitació i la presentació d'ofertes suposarà l'acceptació
plena i íntegra de totes les condicions establertes en els Plecs de
Condicions Particulars, de Condicions Generals i de Condicions Tècniques.

Si escau també suposarà, per part de l'adjudicatari, la declaració d'haver
complert amb l‟obligació de reconèixer totes les instal·lacions on ha de ferse l'obra, el subministrament o prestar-se el servei, i d'haver estudiat
acuradament tota la documentació annexa, que considera suficient, tant per
responsabilitzar-se de la seva oferta com de la posterior execució dels
treballs.
C. L'adjudicació es farà mitjançant licitació pública quan es tracti d‟obres,
subministraments o prestació de serveis en què sigui d‟aplicació la Llei
estatal 31/2007, de 30 d'octubre, sense perjudici que aquest plec pugui ser
utilitzat en les licitacions no subjectes a la citada disposició.
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2.- NORMES D'APLICACIÓ
La licitació es regirà pel Plec de Condicions Particulars, pel Plec de Condicions
Generals i pel Plec de Condicions Tècniques, amb els seus corresponents
annexos, bo i ajustant-se als principis de no discriminació, de reconeixement
mutu, de proporcionalitat, d'igualtat de tracte i de transparència.

Allò que disposin el Plec de Condicions Particulars i el Plec de Condicions
Tècniques prevaldrà sobre el que disposi el Plec de Condicions Generals, en
cas de discrepància.

3.- CONDICIONS PER A LICITAR
Podran concórrer totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat jurídica i d'obrar, que es dediquin
habitualment a l'objecte de la licitació a la qual es refereix el Plec de Condicions
Particulars, i que, si escau, compleixin els requisits de participació que
específicament estableixi l‟anunci de la convocatòria de licitació.

4.- INFORMACIÓ ADDICIONAL
Els interessats en la licitació podran sol·licitar informació complementària així
com fer visites in situ, si escau, o efectuar consultes sobre l'abast de la licitació,
prèvia concertació de dates i llocs, sempre que se sol·liciti amb la suficient
antelació respecte a la data límit de presentació d'ofertes.

En el Plec de Condicions Particulars es detallaran les persones i mitjans de
contacte per a sol·licitar informació.
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5.- PRESENTACIÓ D'OFERTES
Les ofertes es lliuraran en dies hàbils, de 9 a 13 hores, al lloc especificat al Plec
de Condicions Particulars.
El termini d‟admissió d'ofertes finalitzarà a l‟hora i dia indicats al Plec de
Condicions Particulars.

A la presentació de les ofertes es lliurarà el corresponent rebut a aquelles
empreses que ho sol·licitin.

Les ofertes estaran redactades íntegrament en català o castellà o, en el cas
que estiguessin redactades en un altre idioma, s'acompanyaran de traducció
jurada a un d'aquests idiomes. Aquesta traducció serà, en qualsevol
circumstància, la que tindrà efectes jurídics.

Les ofertes s'entendran vàlides, com a mínim, fins a sis mesos després de la
data límit de presentació, tret que en el Plec de Condicions Particulars s'indiqui
un altre termini.

6.- CONTINGUT DE LES OFERTES
Les propostes constaran de quatre sobres signats, tot indicant en cadascun
necessàriament, de forma clara, el títol de la licitació, el nom i l'adreça de
l'oferent i, segons correspongui:

Sobre 1: Documentació administrativa
Sobre 2: Oferta tècnica
Sobre 3: Oferta econòmica
Sobre 4: Fiança provisional
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Tots els documents presentats identificaran necessàriament l‟empresa que els
presenta, amb logos, formularis, o simplement amb el nom o raó social. No
s‟admetran documents en blanc o que no permetin identificar l‟emissor.

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
El sobre 1 contindrà únicament un suport informàtic (CD, DVD, memòria
USB,...), el qual haurà d‟identificar a l‟empresa participant. La informació es
presentarà en format d‟imatge (preferentment pdf). Es presentarà un únic fitxer
per a cadascun dels documents sol·licitats.
No s‟acceptarà, per tant, la presentació en paper de cap documentació
administrativa, tret que es demani específicament al Plec de Condicions
Particulars.
Haurà d'incloure els següents fitxers anomenats com s‟indica i amb el contingut
que es detalla:
a) DNI


Document Nacional d'Identitat de la persona que signa l‟oferta.

b) PODERS


Escriptura de poder de la persona que signa l‟oferta, si s'actua en
representació d'una persona física o jurídica, indicant les pàgines on
consten el nom del representant i les facultats de representació per
presentar ofertes a licitacions públiques.

c) CONSTITUCIÓ


En cas que concorri una Societat Mercantil, escriptura de constitució i
modificacions, si n'hi hagués, degudament inscrita en el Registre
Mercantil.
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d) SEGURETAT SOCIAL


Certificat acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les quotes de la
Seguretat Social.

e) AEAT


Certificat acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les obligacions
fiscals.

f)

INCOMPATIBILITATS


Declaració responsable, signada per persona apoderada, manifestant
no pertànyer als òrgans de govern de la societat contractant, i/o de no
tenir cap incompatibilitat de les establertes en les disposicions legals
vigents.

g) JURISDICCIÓ


Les empreses estrangeres presentaran una declaració de submissió a
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta es poguessin
derivar del contracte, amb renúncia expressa al fur jurisdiccional que
els pogués correspondre.

h) BALANÇ ANY ...
i)

BALANÇ ANY ...

j)

PÈRDUES I GUANYS ANY ...

k) PÈRDUES I GUANYS ANY ...
l)

MEMÒRIA ANY ...

m) MEMÒRIA ANY ...
n) AUDITORIA ANY ...
o) AUDITORIA ANY ...


El documents compresos entre les lletres h) i o) s‟hauran de referir als dos
darrers exercicis tancats.



El títol de l‟arxiu es completarà amb l‟any que correspongui.
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p) NO SUBJECTES A PGC


Les empreses no subjectes a comptabilitat d‟acord al Pla General
Comptable presentaran la documentació oficial que permeti avaluar la
seva situació financera.

q)

INTERLOCUTOR


Identificació i dades de contacte de la persona que actuarà per part de
l‟empresa participant com a interlocutor durant el procés de licitació
(nom, telèfon, fax, adreça postal i de correu electrònic,...).

En cas que s‟hagués enviat la documentació esmentada juntament amb la
sol·licitud de participació en la licitació per procediment restringit o negociat, no
serà necessari presentar-la de nou.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta, cadascuna
d'elles haurà de lliurar la documentació a què es fa referència en els punts
anteriors. En aquest cas, presentaran cadascuna d'elles un certificat en el qual,
necessàriament, constarà la fórmula associativa sota la qual actuaran, grau de
participació de cada empresa, i persona o empresa que exercirà la plena
representació de totes elles.

Els oferents estrangers d'estats membres de la UE, hauran de presentar els
documents equivalents, d'acord amb la legislació del seu respectiu estat.

La no presentació de qualsevol document dels indicats en els apartats anteriors
comportarà l'automàtica desestimació de l'oferta.

Les empreses registrades a PROTRANS podran presentar la certificació de
registre. Això les eximirà de la presentació de la documentació sol·licitada,
exceptuant els documents a), b) i q) . Aquesta certificació haurà de ser vigent
el dia en què finalitzi el termini d'admissió d'ofertes.
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Així mateix, l'empresa contractant es reserva el dret de sol·licitar a les
empreses licitadores exemptes de presentar la documentació, l'aportació
d'aquella que consideri oportuna.
L‟empresa contractant podrà exigir, en qualsevol moment del procés de
licitació, aportar l‟original de la documentació administrativa presentada
prèviament en suport informàtic, quan ho consideri convenient.

SOBRE 2 - OFERTA TÈCNICA
El sobre 2 inclourà exclusivament informació de caràcter tècnic; en cap cas
s‟inclourà informació de caràcter econòmic. Concretament contindrà:

1. Tots els documents sol·licitats als Plecs de Condicions Particulars i
Tècniques, signats.
2. Un suport informàtic (CD, DVD, memòria USB,...) el qual haurà
d‟identificar a l‟empresa participant. La informació es presentarà en
format d‟imatge (preferentment pdf). S‟aportarà un fitxer per cadascun
dels documents sol·licitats i presentats impresos.
3. Quan es requereixi en els Plecs de Condicions Particulars i Tècniques,
els fitxers oberts en els formats que es demani (.xls, ...).

SOBRE 3 - OFERTA ECONÒMICA
Aquest sobre es lliurarà tancat.

El sobre 3 inclourà informació de caràcter econòmic. Concretament contindrà:

1. Oferta signada amb el detall i format, si és el cas, exigit al Plec de
Condicions Particulars.
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2. Un suport informàtic (CD, DVD, memòria USB...), el qual haurà
d‟identificar a l‟empresa participant. La informació es presentarà en
format d‟imatge (preferentment pdf). S‟aportarà un fitxer per cadascun
dels documents sol·licitats i presentats impresos.

3. Quan es requereixi en els Plecs de Condicions Particulars, els fitxers
oberts en els formats que es demani.

Els documents hauran de portar elements identificatius (incloent-hi el NIF de
l'empresa participant) i, ineludiblement, aniran signats per la persona que s‟ha
acreditat com a apoderat a la documentació administrativa.

Els preus oferts no inclouran l'IVA, que s'aplicarà al tipus vigent en el moment
de l'emissió de les factures.

SOBRE 4: FIANÇA PROVISIONAL
Amb caràcter general, per a prendre part en la licitació i per a respondre de les
obligacions que poguessin derivar-se d'una possible adjudicació, els licitadors
hauran de constituir una fiança que s'inclourà en aquest sobre. L'import
d'aquesta fiança serà l'establert en el Plec de Condicions Particulars, si així
s'exigeix.

En tal cas, la fiança haurà de constituir-se mitjançant aval bancari segons el
model que es detalla a continuació, atorgat per un banc o entitat de crèdit
solvent a criteri de l'empresa contractant. També s'acceptaran garanties
mitjançant

contractes

d'assegurança

de

caució

emesos

per

entitats

asseguradores de reconeguda solvència. No s'acceptaran avals en altres
formats. També es podrà dipositar la fiança en efectiu.
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MODEL D'AVAL DE FIANÇA PROVISIONAL

............................................................................................................ i en el seu nom el Sr.
.................................................................., en qualitat de .......................................................,
amb poders suficients per a obligar-se en aquest acte, segons resulta de la convalidació
efectuada per l'Advocacia de l'Estat de la província de ........................................., amb número
......................................... i data .....................................................................................................

AVALA SOLIDÀRIAMENT
.........................(avalat)................................. davant ........................................…....... (empresa
contractant) …....…….............. per la quantitat màxima de ............................................. euros
(..........................................................................), en concepte de fiança provisional per a
respondre

de

les

obligacions

derivades

de

la

licitació

per

a

.........................................................................................................................................................
Es presta sense beneficis d‟excussió i divisió.

L'entitat avalista, per mi representada, queda obligada a pagar com a conseqüència d'aquest
aval,

la

quantitat

que

exigeixi

……..................................…...

(empresa

contractant)

……........................…... sempre que no excedeixi de la responsabilitat màxima a dalt
concretada i dins del termini de vigència de la present garantia.

El pagament es farà a la primera sol·licitud a la que l'avalista sigui requerida per
..........….....……... (empresa contractant) …..............................….............…..., i el banc
renuncia, expressament i solemne, a tota excepció o reserva quant al lliurament de quantitats
que li fossin reclamades, qualssevol que fossin les causes o motius en que aquelles poguessin
fonamentar-se i fins i tot quan per part de ...….......................….............................…...... (avalat)
..................................................... o un tercer es manifestés oposició o reclamació.

La present garantia produirà efectes fins un termini màxim de 12 mesos.

Inscrit

en

el

Registre

Especial

d‟Avals

amb

número

..........................................

a

......................................................................................................................................................
el ............................…… de ............................................... de dos mil ...............................

Nota.- Empresa contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA,
Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, Fundació TMB, o bé conjuntament, segons correspongui.
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Aquest aval serà retornat als licitadors que no resultin adjudicataris, en un
termini màxim de 20 dies després de la comunicació de l'adjudicació. A
l'adjudicatari li serà retornat en el moment de constituir la fiança definitiva.
En cas de no ser requerida fiança provisional, no caldrà presentar el sobre 4
"Fiança Provisional".

7.- OBERTURA D'OFERTES
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es procedirà de la següent
manera:

a) En primer lloc s'examinarà la documentació aportada en els sobres 1, 2 i 4 i
es

desestimaran

automàticament

les

ofertes

d'aquelles

empreses

licitadores que no hagin aportat tota la documentació requerida. En el
supòsit que s'hagin detectat errors materials o defectes esmenables en la
presentació de documents, l'empresa contractant podrà atorgar un termini
raonable als ofertants, per a esmena d‟errors i defectes.

No s'acceptaran aquelles ofertes que es presentin fora del termini, ni les de
les empreses que no hagin dipositat la fiança provisional corresponent,
quan sigui exigible. Quan les ofertes tinguin errors o defectes no
esmenables, es retornarà tota la documentació presentada al licitador, i es
comunicarà la no admissió de l‟oferta, tot indicant-ne la causa.
b) A continuació es procedirà a l‟obertura del sobre 3, relatiu a l‟oferta
econòmica. Quan així ho determini el Plec de Condicions Particulars, tindrà
lloc en acte públic en el domicili social de l‟empresa contractant, en el dia i
hora establerts. A aquest acte podran assistir únicament els representants
de les empreses que han presentat la seva proposta, degudament
acreditats. En l‟acte públic es comunicarà el resultat de l‟admissió prèvia de
la documentació continguda en els sobres 1, 2 i 4, es procedirà a l‟obertura
del sobre 3 i es llegirà el resum de les propostes econòmiques que
continguin.
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Quan les ofertes tinguin errors o defectes esmenables, es comunicarà el
termini establert per a la correcció. En aquests casos, les propostes
econòmiques seran obertes i llegides, però la seva admissió quedarà
supeditada a la presentació de les esmenes dins del termini fixat a l'efecte i
a la seva acceptació final.

Si els errors o defectes no fossin esmenables, es donarà a conèixer la
desqualificació en l‟acte públic, indicant-ne la causa; en aquests casos es
retornaran als licitadors les seves respectives propostes econòmiques
sense obrir.

De tot el que s'ha fet referència als punts anteriors s'aixecarà l'oportuna acta.

8.- ADJUDICACIÓ
L'empresa contractant adjudicarà l‟objecte de la licitació d'acord amb els criteris
i les ponderacions que s'hagin establert en el Plec de Condicions Particulars,
en el qual es determinarà la consideració, bé d'un únic criteri, que serà el del
preu més baix, bé de diversos criteris, cas en què l'adjudicació s'efectuarà a
l'oferta econòmicament més avantatjosa, és a dir, la que obtingui una puntuació
final més alta, després de combinar les puntuacions de les ofertes tècnica i
econòmica en la proporció fixada en els plecs de la licitació.

El Plec de Condicions Particulars podrà determinar en referència a les ofertes
econòmiques, la consideració d‟anormalment baixa, bé en relació al pressupost
fixat en el mateix plec, bé en relació a la mitjana de les ofertes presentades.
Si, d‟acord amb el criteri establert, una oferta fos anormalment baixa, l‟empresa
contractant podrà requerir al licitador perquè, dintre del termini concedit a
l‟efecte, justifiqui la viabilitat de la seva proposta al preu ofertat.
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El Plec de Condicions Particulars podrà donar preferència en l‟adjudicació a les
propostes presentades per les empreses que, en el moment d‟acreditar els
requisits tècnics, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin les
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir de base a
l‟adjudicació. I en el cas que dues empreses amb propostes igualades tinguin
un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, tindrà preferència
l‟empresa que tingui més treballadors fixos amb discapacitat.

L'empresa contractant es reserva el dret de declarar deserta l'adjudicació, de
forma motivada.

L'empresa contractant també es reserva el dret de sol·licitar a les empreses
licitadores tots els aclariments necessaris, així com els informes externs que
consideri oportú.

Un cop aprovada o declarada deserta l'adjudicació, el resultat es comunicarà
als licitadors. La notificació contindrà el nom de l‟empresa adjudicatària i les
característiques

i

avantatges

de

la

seva

proposta,

determinants

de

l‟adjudicació.

9.- CLÀUSULES SOCIALS
Constitueix un principi inspirador de l‟activitat contractual de l‟empresa
contractant l‟atenció a consideracions de tipus social. Les clàusules socials
responen a la idea que la inversió que suposa una licitació ha de satisfer, a
més de l‟estricte objecte contractual, altres objectius beneficiosos per a la
societat.
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Sempre que sigui compatible amb el Dret Comunitari i amb l‟objecte del
contracte, el Plec de Condicions Particulars inclourà clàusules socials i
mediambientals, que tindran la naturalesa de requisit de solvència o de
condicions especials d‟execució, en el marc de tot allò autoritzat, en cada cas,
per la normativa aplicable.

10.- CONTRACTE
1. L'adjudicació no donarà lloc per si mateixa a la perfecció del contracte, per
la qual cosa en el cas que, per causes alienes a la societat convocant de la
licitació, el contracte no arribés a formalitzar-se en el termini establert en
els Plecs de Condicions o en alguna pròrroga fixada de comú acord, en
absolut podrà considerar-se que la mera decisió adjudicatòria pugui
determinar cap tipus de responsabilitat precontractual i per tant donar dret a
indemnització de cap classe.

En el supòsit que el contracte no arribés a formalitzar-se, la societat
convocant podrà optar entre convocar una nova licitació o adjudicar-la a un
altre licitador, tot tenint en compte les puntuacions obtingudes d‟acord amb
els criteris d'adjudicació.

2. Amb caràcter general, les parts formalitzaran el contracte detallant tots els
aspectes de la contractació pactats dins del termini de 30 dies a comptar
des del dia següent al de la notificació de l'adjudicació. El mes d'agost es
considerarà inhàbil a aquests efectes.

3. Si s'adjudiqués a una unió o agrupació d'empreses, en qualsevol règim
jurídic admès, aquestes hauran d'acreditar la seva constitució en escriptura
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte, així com
el nomenament del representant o apoderat únic, amb poder suficient per a
exercir els drets i complir amb les obligacions del contracte, fins a la seva
extinció.
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4. Prèviament a la formalització documental de la contractació, l'adjudicatari
haurà de constituir una fiança definitiva per l'import establert al Plec de
Condicions Particulars. Contra el lliurament d'aquesta fiança es retornarà la
fiança provisional, en el supòsit d'haver-se constituït.

Aquesta fiança definitiva haurà de constituir-se mitjançant aval bancari
segons el model que es detalla a continuació, atorgat per un banc o entitat
de crèdit solvent, a criteri de l'empresa contractant. També s'acceptaran
garanties mitjançant contractes d'assegurança de caució emesos per
entitats asseguradores de reconeguda solvència. No s'acceptaran avals en
altres formats. També es podrà dipositar la fiança en efectiu.

La durada de la fiança definitiva serà:
1.- Per a contractes d‟obres i subministraments de material mòbil: fins el
total compliment i liquidació de les obligacions que es derivin del contracte.

2.- Per a serveis i resta de subministraments: fins 12 mesos després de
l‟extinció de les obligacions derivades del contracte.

La fiança definitiva serà retornada a l'adjudicatari una vegada complertes
satisfactòriament les obligacions derivades del contracte, incloent-hi el
període de garantia.
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MODEL D'AVAL DE FIANÇA DEFINITIVA

...................................................................................................................... i en el seu nom el Sr.
.............................................................., en qualitat de ..................................................., amb
poders suficients per a obligar-se en aquest acte, segons resulta del procés de convalidació
efectuat per la Advocacia de l'Estat de la província de ........................................., amb número
.............................................. i data ................................................................................................

AVALA SOLIDÀRIAMENT

..................................................(avalat).......................................................................

davant

.....…........ (empresa contractant) …..........................................…......... per la quantitat màxima
de.................................................... euros ( ............................................................................), en
concepte de fiança per a respondre de les obligacions derivades del contracte de data
.................................... per a .........................................................................................................

Es presta sense beneficis d'excussió i divisió.

L'entitat avaladora, per mi representada, queda obligada a pagar com a conseqüència d'aquest
aval la quantitat que exigeixi ……........…...(empresa contractant)……........…... sempre que no
excedeixi de la responsabilitat màxima a dalt concretada i dins del termini de vigència de la
present garantia.

El pagament es farà a la primera sol·licitud a la que l'avaladora sigui requerida per
…..........……........... (empresa contractant) .................................….......……..., i el banc
renuncia, expressament i solemne, a tota excepció o reserva quant al lliurament de quantitats
que li fossin reclamades, qualssevol que fossin les causes o motius en que aquelles poguessin
fonamentar-se i fins i tot quan per part de ...…......…......................................…….... (avalat)
......................................................................... o un tercer es manifestés oposició o reclamació.

La present garantia no s'extingirà fins el total compliment i liquidació de les obligacions que es
derivin del contracte esmentat.
Inscrit en el Registre Especial d‟Avals amb número .................................................... a
.........................................................................................................................................................
el ................................ de............................................. de dos mil ........................

Nota.- Empresa contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA,
Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, Fundació TMB, o bé conjuntament, segons correspongui.
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La fiança respondrà de qualssevol obligacions derivades del contingut del
contracte.

5. El Plec de Condicions Particulars podrà establir una retenció, que amb
caràcter general serà equivalent al 5% de l‟import del contracte, en
concepte de garantia del fidel compliment de les obligacions derivades del
contracte.
Aquesta retenció s‟aplicarà sobre totes i cadascuna de les certificacions o
facturacions parcials que, amb càrrec a l‟esmentada adjudicació, generi
l‟adjudicatari.

Les factures detallaran la totalitat dels conceptes facturats, així com la seva
valoració i, abans de l‟aplicació dels impostos, inclouran amb el concepte
“Retenció” un descompte equivalent al percentatge establert.

Finalitzat el període que indiqui el Plec de Condicions Particulars,
l‟adjudicatari facturarà, amb càrrec a la mateixa comanda o contracte,
l‟import total retingut, el qual serà satisfet per l‟empresa contractant, una
vegada comprovat el total i exacte compliment de les obligacions de
l‟adjudicatari.

Les factures es lliuraran i abonaran tal com es detalla al punt 13 (Facturació
i forma de pagament).

6.

Per a la resolució de les diferències que puguin sorgir amb relació a la
interpretació, aplicació o compliment del contracte, l'adjudicatari se sotmetrà
a la competència dels Tribunals i Jutjats de la ciutat de Barcelona. També
es comprometrà a mantenir estricta reserva sobre el contracte i les seves
condiciones.
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7. Es consideraran com a part integrant del contracte els Plecs de Condicions
Particulars, de Condicions Generals, de Condicions Tècniques i els seus
annexos corresponents, així com les ofertes adjudicades, que tindran força
contractual en tot allò que no estigui modificat en el contracte.
En cas de contradicció o discrepància entre els documents, l'ordre de
prioritat, pel que fa a la seva consideració, serà el que determini l'empresa
contractant. En qualsevol cas, correspondrà a l'empresa contractant la
facultat d'interpretar el contracte, bo i decidint sobre els dubtes que puguin
sorgir.

8. Revisió de preus: Per regla general, els preus no estaran sotmesos a
revisió. Si el licitador optés per la revisió de preus, haurà de proposar
expressament el mètode d‟actualització. L‟import resultant de l‟actualització
s‟integrarà en el preu final i, com a tal, serà valorat dins de l‟oferta
econòmica.
El mètode d‟actualització no podrà estar referenciat a l‟IPC o fórmula que el
contingui, de conformitat amb allò disposat a la Disposició Addicional 88 de
la Ley 22/2013, de 23 de desembre, de Presupuestos Generales del
Estado.

9. Modificació del contracte: Qualsevol modificació del contracte s'haurà de
consignar, per escrit, i haurà de ser firmada per les parts, requisit sense el
qual no tindrà validesa.

11.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
L´adjudicatari es compromet a guardar estricta reserva i confidencialitat
respecte de la informació que obtingui amb motiu de la col·laboració amb
l´empresa contractant, i en especial de les dades de caràcter personal que no
siguin públiques o notòries i que estiguin relacionades amb l‟objecte del
contracte o de les que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
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L‟adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin, en especial el
Decret 1720/1720 de 21 de desembre. Als efectes de l'esmentada normativa,
l‟adjudicatari tindrà la consideració d‟encarregat del tractament i se sotmetrà en
cada moment a les instruccions de l‟empresa contractant en matèria de
mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions
establertes, en el seu cas, en els Plecs de Condicions Particulars i/o Tècniques
l‟adjudicatari també haurà de:
a) Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què
tingui accés o hagi elaborat per raó de l‟execució del contracte i, a tal
efecte, l'adjudicatari manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de
l‟inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries
per tal de garantir la seguretat i evitar l‟alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, en atenció a l‟estat de la tecnologia, la naturalesa de
les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en
estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
b) Aquestes mesures de seguretat implantades per l‟adjudicatari són les
corresponents al nivell requerit, i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que
intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix el
Reglament.

c) Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les
instruccions que a l‟efecte li trameti l´empresa contractant i de forma
confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió,
publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s‟hagi
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o
qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
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d) Tornar a TMB, en tots el casos d‟extinció contractual, les dades de
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti
alguna dada objecte del tractament.

e) També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l‟execució del
contracte i aquesta documentació no podrà ser reproduïda, cedida,
difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes
en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

Així mateix, l´empresa contractant mantindrà la confidencialitat respecte a la
informació facilitada pels licitadors, les dades dels quals, de caràcter personal,
passaran a formar part del fitxer de clients i proveïdors amb la finalitat de
gestionar els contractes.

12.- SUBCONTRACTACIÓ
L'adjudicatari no podrà cedir totalment o parcialment, ni subcontractar els drets
o obligacions que es derivin del contracte, ni associar-se amb tercers per a la
seva execució, sense la prèvia i expressa autorització de l'empresa contractant.

En cas de considerar-se l'oportunitat de subcontractar qualsevol treball, serà
requisit indispensable que l'adjudicatari presenti per escrit a l'empresa
contractant una justificació del motiu de l'elecció del subcontractista proposat,
incloent-hi les dades precises per tal de garantir que aquest posseeix la
capacitat suficient per a fer-se càrrec dels treballs en qüestió i la demostració
d'estar al corrent de les seves obligacions laborals i de la Seguretat Social, de
la mateixa manera que s'exigeix a l‟adjudicatari. Tot això no eximirà
l'adjudicatari de la seva responsabilitat ni de les seves obligacions contractuals.
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L'empresa contractant estarà facultada per a decidir l'exclusió d'aquells
subcontractistes que, prèviament acceptats, no demostrin a la realització de les
feines, a criteri de l'empresa contractant, posseir les condicions requerides per
a la seva execució. L'adjudicatari haurà d'adoptar les mesures precises i
immediates per a la resolució d'aquests contractes. I en cas que desatengués
aquesta obligació, l‟empresa contractant estarà facultada per a resoldre per si
mateixa el contracte.

A tots els efectes i en qualsevol circumstància, el personal de les empreses que
siguin autoritzades com a subcontractistes serà considerat personal de
l'adjudicatari i, per tant, no podrà reclamar a l‟empresa contractant el
compliment de les obligacions a que s‟hagués compromès l‟adjudicatari.

En tots els casos de subcontractació de part de les prestacions derivades del
contracte, l‟empresa contractant disposarà d‟una acció directa contra la
persona física o jurídica subcontractada, a fi d‟exigir-li el compliment de les
obligacions que hagi assumit vers l‟adjudicatari.

13.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
Les factures es remetran al domicili social de l'empresa contractant, al
Departament de Comptabilitat, situat a la planta 3 mòdul N, fent constar
necessàriament, el número de contracte i, en cas d'existir, els números de
comanda que s'assignin. L'omissió d'aquestes dades pot ocasionar la devolució
de les factures.
El pagament de les factures s'efectuarà d‟acord amb la legislació vigent al
respecte.

El dies de pagament seran el 15 de cada mes per a Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, SA i Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, i el 25 de cada mes per a
Transports de Barcelona, SA, i Fundació TMB.
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14.- IMPOSTOS I DESPESES
L'adjudicatari es farà càrrec de tots els tributs que es meritin o puguin meritarse per la prestació de serveis o subministraments o per la formalització del
contracte i siguin establerts per l'Estat, Comunitat Autònoma o Entitat Local, a
excepció de l'IVA i d'aquells que per imperatiu legal no li corresponguin.

També seran a càrrec de l'adjudicatari la sol·licitud, la gestió i l'obtenció
d'aquelles autoritzacions, permisos i llicències que siguin necessaris per a
l'execució del contracte, així com, arribat el cas, els que es generin per a la
legalització, inspecció i/o revisió.

Les despeses de publicitat de la licitació seran a càrrec de l'adjudicatari, es
facturaran tan aviat es faci l'adjudicació i el seu import es deduirà del pagament
que efectuï l'empresa contractant.

15.- OBLIGACIONS LABORALS
L'adjudicatari restarà obligat a complir, sota la seva exclusiva responsabilitat,
les disposicions vigents sobre Relacions Laborals, Seguretat Social, Seguretat i
Higiene en el treball i la normativa estricta sobre la prevenció de Riscos
Laborals de Seguretat i Salut, així com també les normes i disposicions
internes que respecte d'aquestes matèries disposi l'entitat contractant.

Per tal d'obtenir informació sobre les esmentades obligacions, els licitadors es
podran dirigir al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o a la
Delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En les contractacions de serveis, els salaris del personal de l'adjudicatari, les
quotes de la Seguretat Social, Mutualisme Laboral i Assegurança d'Accidents
de Treball, així com qualsevol altra obligació laboral, serà a compte i càrrec de
l'adjudicatari.
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Així doncs, els empleats de l'adjudicatari no podran ser, en cap cas i sota cap
circumstància, considerats ni de fet ni per dret, empleats de l'empresa
contractant, depenent únicament i exclusivament de l'adjudicatari a tots els
efectes, amb total indemnitat per a l'empresa contractant.

16.- COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)
L'empresa contractant té a disposició de les empreses adjudicatàries, una eina
específica de control documental per a la coordinació d‟activitats empresarials
anomenada „CONTROLAR‟ i gestionada per l‟empresa ACHILLES SOUTH
EUROPE, SL. Els sistemes corporatius de l'empresa contractant informen
automàticament a aquesta eina tant de la creació com de la finalització de
contractes o comandes.
Mitjançant aquesta eina l'empresa contractant lliurarà a l‟adjudicatari les
normatives específiques per a l‟execució dels treballs a la seva xarxa, qui
garantirà la difusió i el compliment d‟aquestes normes per part de tot el seu
personal que treballi en les instal·lacions de l'empresa contractant.

Després de la signatura de les comandes o contractes, ACHILLES contactarà
amb les empreses adjudicatàries per a sol·licitar la informació i documentació
necessàries. Es obligació d‟aquestes facilitar a ACHILLES la documentació
requerida i introduir totes les dades necessàries al sistema, abans de l‟inici de
les tasques. El sistema disposa d‟uns codis de colors per indicar la situació
documental de cada empresa i treballador, també es obligació de l‟adjudicatari
mantenir-lo correctament durant tota la vigència de la comanda o contracte.
Es obligació de l‟adjudicatari de contractes o comandes afectades pel CAE,
aportar, complimentar i mantenir actualitzada tota la documentació del
contracte o comanda a l‟eina „CONTROLAR‟. L‟aportació per qualsevol motiu
d‟aquesta documentació al personal de l'empresa contractant o extern, fora
d‟aquest sistema, no eximeix en cap cas a l‟adjudicatari de la obligació
d‟aportar-la al sistema.
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L‟empresa contractant creuarà la informació corresponent a cada pagament
amb la situació documental de cada empresa a l‟eina CONTROLAR. El
pagament de les que estiguin en situació irregular, quedarà bloquejant
automàticament fins el proper venciment on es verificarà de nou la seva
situació.
L‟adjudicatari haurà de disposar d‟una avaluació de riscos laborals de l‟exercici
de les diferents tasques a les que fa referència aquest contracte segons la llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Totes les eines i les màquines que
es facin servir a la realització d‟aquestes tasques hauran de complir aquesta
normativa o la que estigui vigent en cada moment.
L‟adjudicatari complirà les obligacions previstes a la llei de prevenció de riscos
laborals.

17.- RESPONSABILITAT
L'adjudicatari executarà el contracte a risc i ventura i serà el responsable dels
danys que ocasionin els seus empleats durant la vigència de la contractació,
tant a les persones com als edificis i objectes en general (ja siguin propietat de
l‟adjudicatari o de l'empresa contractant) o a tercers, i seran a càrrec de
l'adjudicatari les despeses derivades de qualsevol tipus de reclamacions,
incloses les judicials.

L'adjudicatari serà responsable del compliment de les obligacions adquirides
per part de tot el seu personal que presti servei.

En el cas que es produís cessió d'espais o equipaments per part de l'empresa
contractant a l'adjudicatària, aquesta serà responsable dels danys que se'ls
pugui ocasionar, i es farà càrrec de l'import de la reparació o reposició.
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L'adjudicatari estarà obligat a tenir la màxima cura per a evitar que, amb motiu
de l'execució del contracte, es produeixin pertorbacions o interferències en el
normal funcionament del servei prestat per l'empresa contractant, de la qual
cosa haurà de respondre.

La responsabilitat establerta en els anteriors punts serà, sense perjudici de la
responsabilitat penal en la que pugui incórrer, tant de l‟adjudicatari, per mitjà
dels seus representants, com dels seus empleats.

18.- MEDI AMBIENT
L'adjudicatari haurà de declarar-se coneixedor i comprometre's a complir amb
la normativa mediambiental vigent i, més específicament amb la normativa en
matèria de Gestió de Residus. A continuació esmentem algunes d'aquestes
normatives d'obligat compliment: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus; Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la
refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, i Llei
10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

També, haurà de declarar-se coneixedor i comprometre's a complir amb la
política mediambiental de l‟empresa, que té per objectiu la millora ambiental
tant dels processos o activitats com dels materials en els següents aspectes:


La millora dels processos o activitats pel que fa a la reducció de la
contaminació en origen, minimitzant els consums i emissions en qualsevol
activitat que es porti a terme. Reduir al màxim la utilització de recursos i la
generació de residus, per tal d'evitar també despeses de tractament
d'aquests. Utilitzar processos més eficients i evitar sorolls i vibracions, que
també esdevenen una font de contaminació. Evitar, sempre que sigui
possible, el consum o la utilització de substàncies ambientalment no
recomanables o perilloses.
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Pel que fa al tractament de residus generats, s'ha de valorar quina és la
millor opció, tenint en compte que reutilitzar i reciclar és millor que incinerar
o abocar. Cal fer una recollida selectiva dels residus generats i gestionarlos correctament.



En cas de les matèries primeres, s'ha de considerar l'impacte que tenen
durant tota la seva vida útil, no només quan es fabriquen, sinó també quan
s'utilitzen i quan ja no són útils i s'han de tractar. En aquest sentit s'ha
d'intentar reduir el seu impacte tot introduint modificacions en el disseny del
producte i en la seva composició, treballant sempre amb substàncies que
es puguin tractar, recuperar i/o reciclar fàcilment davant d'altres més difícils.

Sempre que tingui relació amb l‟objecte del contracte, les prescripcions
tècniques s‟hauran de definir aplicant criteris de sostenibilitat i protecció
ambiental.
En contractes l‟objecte dels quals afecti o pugui afectar directament el medi
ambient, la valoració de les proposicions i la determinació de l‟oferta
econòmicament més avantatjosa atendrà a característiques mediambientals
mesurables objectivament, com el menor impacte ambiental, estalvi i ús eficient
de l‟aigua, entre d‟altres.
S‟establiran com a condicions especials d‟execució dels contractes les
consideracions de tipus mediambiental que resultin adients als objectes
contractuals i tindran el caràcter d‟obligacions contractuals essencials.

19.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Seran causes de resolució del contracte les següents:
a) L‟acord mutu.

b) L'incompliment de les obligacions derivades del contracte.
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c) La mort o incapacitat sobrevinguda de l‟adjudicatari individual, excepte que
l'empresa contractant accepti el possible oferiment dels hereus per a la
continuació del contracte, d'acord amb les condicions que s'hi estipulin.

d) La dissolució o extinció, per qualsevol motiu, de la personalitat jurídica de
l'adjudicatari. S'exceptua el cas en que el patrimoni i l'organització de la
societat extingida siguin incorporats a una altra entitat, bo i assumint
aquesta última les obligacions d'aquella, prèvia acceptació de l'empresa
contractant.

e) La comprovació, per part de l'empresa contractant, de qualsevol omissió o
vulneració de les normes de la Seguretat Social, Accidents de treball i CAE.

f) La cessió o subcontractació de subministraments o serveis que li fossin
directament encarregats, efectuades per l‟adjudicatari a favor de tercers,
sense l'expressa i prèvia autorització de l'empresa contractant.

g) Qualsevol altra causa de resolució que s'estableixi expressament en el Plec
de Condicions Particulars.

En els casos de resolució imputable a l'adjudicatari, l'empresa contractant es
reserva la facultat d'exercitar quantes accions li corresponguin per al
rescabalament dels danys i perjudicis, amb pèrdua per a l'adjudicatari de la
fiança consignada.
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