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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ 

DE PROGRAMES, RETRANSMISSIONS ESPORTIVES I ESPOTS PUBLICITARIS 

DEL  CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA TAC12. 

 

Expdt: 3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus contracte: Serveis 

Procediment d’adjudicació: Obert, amb diversos criteris d’adjudicació, NO 

subjecte a regulació harmonitzada. 

Tramitació: Ordinària.  

 

  

mailto:administracio@tac12.tv


 

Carrer Ramon y Cajal, 70 1planta –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA// telèfon 877604001 a/e administracio@tac12.tv  
       NIF Q4300246H                                                                                                                                

  [2] 

 

  

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

CONTRACTE DE SERVEI PER PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 

HARMONITZADA 

 
A Objecte del contracte 

 
Identificació de l’expedient: Expedient número: 3/2019 
 
Objecte del contracte: servei de producció de programes, retransmissions esportives i espots 
publicitaris del  canal públic de televisió del Camp de Tarragona TAC12, d’acord amb l’Annex de 
Prescripcions Tècniques 
 

Estructura del contracte: El contracte es divideix en 3 lots: 

 
Lot 1: La producció, durant els períodes d’estiu o/i tardor que es concreten a l’Annex de Prescripcions 
Tècniques, dels següents programes:  un magazín setmanal de temàtica general; un magazín 
setmanal especialitzat en continguts culturals; un magazín de temàtica general diari; i un programa 
setmanal de temàtica castellera. 
 

Lot 2: 15 retransmissions esportives de format petit al llarg de l’any. 
      
Lot 3: producció de 100 espots de publicitat  a l’any, amb veus i punts de vista de realització diversos. 

Codificació: 
Codi CPV-2008: 92221000-6, serveis de producció de televisió 
 

L’òrgan de contractació competent per la realització del present contracte és el Consell 
d’Administració  de l’EPEL Tac12, d’acord amb els Estatuts, article 9. 

 
B Dades econòmiques del contracte 

 
 
 Pressupost màxim de licitació:  84.700 € (IVA exclòs), per any de contracte 
 
Aquest pressupost es desglossa així: 
 

- Lot 1: 56.500 euros. 
- Lot 2:  9.000 euros 
- Lot 3: 19.200 euros 
 
 
Valor estimat del contracte -V.E.C.- (no s’inclou l’IVA):    
 

Per 1 any: 56.500 + 9.000 +19.200 = 84.700 € 
Per tota la duració inicial del contracte (2 anys): 169.400 € 
Pròrroga d’1 any: 84.700 
Modificació convencional del contracte (fins al 20 % del preu inicial): 33.880 € 

 
Total V.E.C: 287.980 €.  
 

 

 
C Existència de crèdit 

 
Aplicació pressupostària: Comptabilitat pressupostària:  227 (Treballs realitzats per empreses i 
professionals) 
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Comptabilitat financera: 629 (Servei d'externalització de continguts) 
 
Despesa plurianual: si 

 

D Termini d’execució  del contracte  
 
Durada del contracte: 2 anys 
Pròrroga del contracte:  1 pròrroga d’1 any 

Duració màxima del contracte: 3 anys 

 

E Tramitació de l’expedient 
 
L’expedient es tramita amb caràcter ordinari, mitjançant el procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada, amb valoració de varis criteris d’adjudicació. 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital.     

  
F Solvència del contractista  

 
En el cas que l’empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
de les Administracions Públiques o en el RELI, l’acreditació documental de la solvència serà en funció 
del que consti en els registres sempre que es compleixi els mínims exigits en els plecs. 
 
Per acreditar la inscripció cal presentar un certificat acreditatiu juntament amb una declaració 

responsable del licitador en el que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent 
certificat no han experimentat variació.  
 
Tot i que l’empresa estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE, caldrà aportar la documentació 
demanada en aquest apartat que no consti en l’esmentat registre o no sigui vigent. 
 
Solvència tècnica i professional:  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o 

similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els 
tres últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests (art. 

90 lletra a, LCSP). 
 
Valors mínims exigits: dues referències de contractes similars (excepte en el cas del Lot 2, que 
bastarà amb una).  

 
Solvència econòmica i financera,  s’acreditarà pel següent sistema: 

 
art. 87.1 apartat a) LCSP: volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte 
 
Valors mínims exigits: que el volum anual de negocis del licitador, en referència a l’any  de major 
volum de negoci dels darrers tres (3) anys disponibles en funció de les dates de constitució o inici de 

l’activitat de l’empresari i de presentació d’ofertes, sigui almenys de:   
 
Per al Lot 1: 170.000 € 
Per al Lot 2: 24.000 € 
Per al Lot 3: 52.000 €  

 

S’acreditarà aquest requisit per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 

Mercantil, en el cas que l’empresari hagi d’estar inscrit en aquest registre. En el cas contrari, per 
mitjà de les comptes dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. En el cas 
d’empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil el volum anual de negocis s’acreditarà 
per mitjà dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

  
G Admissió de variants 
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No s’admeten. 

  

H Règim de garanties 
 
Garantia provisional: no s’exigeix 
Garantia definitiva: 5% del pressupost de licitació (4.235 €) 
Garantia complementària: 5% del pressupost de licitació (4.235 €), en cas de propostes amb 
valors desproporcionats o anormals. 

  

I Programa de treball 
 
Segons determini el plec de prescripcions tècniques 

  

J Subcontractació 
 

No es preveu 

  

K Revisió de preus 
 
No es procedent la revisió de preus en aquest contracte 

  

L Termini de garantia 
 
El termini de garantia contractual s’estableix en 1 any i es computa a partir de la finalització del 
contracte, pròrrogues incloses.  

  

M Altres documents que tenen caràcter contractual 
 
L’Annex de Prescripcions Tècniques, l’oferta, el pla de treball i en el cas del Lot 2 la Declaració 
d’Equipament Tècnic. 

  

N Termini de vigència de les ofertes 

 
D’acord amb l’art. 158 de la LCSP, el termini màxim d’adjudicació serà de dos mesos a comptar des 
de l’obertura pública de les proposicions. Per tant, les empreses licitadores restaran obligats a 

mantenir les seves ofertes durant aquest termini 

  

O Condicions especials d’execució: 
 

Per l’execució del contracte s’haurà de disposar del personal tècnic especificat en l’Annex de 
Prescripcions Tècniques, amb la qualificació necessària 

  

P Modificació convencional del contracte: 
 

D’acord amb l’article 204 de la LCSP s’haurà de tramitar la corresponent modificació del contracte si 
les necessitats i l’interès públic fossin superior a les estimades inicialment. 
Aquestes modificacions es podran realitzar sense poder-se superar el límit del 20% del preu inicial 
del contracte. 
En cap cas la modificació podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 

contracte i en cap cas podrà alterar la naturalesa global del contracte inicial.  
La modificació serà obligatòria pel contractista i aprovada per l’òrgan de contractació. 

El procediment a seguir per la seva aprovació serà el següent: 

- Elaboració per part del responsable del contracte d’un informe en el que s’acrediti l’ampliació, 
especificant i justificant-ne les causes i el pressupost afectat 

- Fiscalització per la intervenció i incorporació del document comptable 

- Aprovació per l’òrgan de contractació 
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- Notificació a la contractista 

- Formalització  

- Publicació al perfil del contractant 

 

Q Presentació d’ofertes 
 
Presentació d’ofertes amb l’eina SOBRE DIGITAL 
Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de 

l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb el que determina l’article 156.6 de la 
LCSP. 
La informació addicional que se sol·liciti per part dels licitadors sobre els plecs i documentació 
complementària s’ha de facilitar, almenys, sis dies naturals abans de la data límit fixada per a la 
recepció d’ofertes, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 10 dies naturals abans d’aquesta 

mateixa data. 
Es podrà sol·licitar per mitjà de correu electrònic (administracio@tac12.tv) i es publicarà la 

informació en el perfil del contractant. 

  

R Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte 
 

Direcció de Tac12 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és la prestació del servei de producció de programes, 

retransmissions esportives i espots publicitaris del  canal públic de televisió del camp 

de Tarragona Tac12, d’acord amb la descripció, divisió en lots i restants condicions 

establertes en l’Annex de Prescripcions Tècniques. 

2. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la 

Comissió de 28 de novembre de 2007 que modifica el Reglament Ce 2195/2002 del 

parlament Europeu i del Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes 

públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE del Parlament europeu i el consell sobre 

els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, 

són els que s’indica en l’apartat A del quadre de característiques. 

 

3. NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 

Les causes que justifiquen la necessitat i idoneïtat de contractar aquest servei, 

d’acord amb l’informe del servei tècnic proposant d’aquesta licitació, són: 

 

Tac12 disposa de mitjans propis per al funcionament diari de la televisió i el 

desenvolupament de la programació general de caràcter informatiu, que es la base 

de la programació televisiva, però hi ha programes de temporada així com 

retransmissions que, per la seva especifitat i especialitat de continguts (culturals, 

esportius, etc.), no es poden produir internament, per la qual cosa es necessita 

externalitzar la producció, mitjançant la selecció d’empreses especialitzades en la 

producció de programes de televisió.  

Altre tant cal dir respecte la realització d’espots publicitaris, amb veus i punts de vista 

de realització diversos, els quals, excepte els espots d’autopromoció, excedeixen de 

la tasca diària, eminentment informativa, de l’emissora.  

4. NATURALESA, QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

 

Es licita un contracte de serveis, que té caràcter privat, de conformitat amb la previsió 

de l’article 26 de la LCSP, atès que l’entitat pública empresarial Tac12, té naturalesa 

d’entitat del sector públic que essent poder adjudicador no té la condició 

d’Administració Pública.   

 

El contracte es regeix: 

 

a) En quant a la preparació i adjudicació,  per aquest plec de clàusules, el qual es 

considera part integrant del contracte. A més es regeix per la normativa en matèria 

de contractació pública continguda principalment, en les disposicions següents: 

 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública 

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007(d’ara en endavant RD 817/2009) 
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• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot allò no 

modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment 

• Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electronic d’Empreses 

Licitadores 

• Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

• Text refós de regim ,local,, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 

d’abril 

• Text refós de la llei municipal i de règim local a Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques i la seva normativa de desplegament (LPACAP) 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya 

• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica 

• Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya 

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic 

• Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya 

• Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i el 

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre ( d’ara en 

endavant RLOPD) 

• Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la llei general de defensa dels consumidors i usuaris 

• Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada 

pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer. 

•  normes sectorials d’obligat compliment 

• I amb caràcter supletori la resta de normes administratives i, en defecte seu, les 

normes de Dret Privat. 

 

b) I pel que fa als efectes, modificació i extinció, pel Dret Privat.  

  

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres 

que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o 

complementin. 

 

Així mateix, la prestació dels serveis objecte del contracte haurà d’observar la 

normativa de caràcter tècnic, mediambiental, de seguretat i salut i d’altre ordre, 

inclosos convenis col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i del 

altres documents contractuals i normativa sectorial de tota índole que puguin tenir 

aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de 

complir-los. 

 

En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents contractuals 

restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets 

i les obligacions que assumiran les parts del contracte. 
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5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

 

L’òrgan de contractació és el Consell d’Administració de l'entitat pública empresarial 

local Tac12, d'acord amb els Estatuts, art. 9. 

De conformitat amb l’article 62 de la LCSP el responsable del contracte, des de la 

vessant tècnica, serà el Gerent i Director de l’emissora de televisió, al qual li 

correspondrà supervisar l’execució del contracte i, adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les 

prestacions pactades, dins de l’àmbit que aquests plecs li atribueixin. 

 

Als efectes previstos a la disposició addicional trenta-dosena de la LCSP, l’òrgan 

administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública és la Intervenció 

de Tac12. 

 

6. PERFIL DEL CONTRACTANT 

 

L’accés als documents als quals han de tenir accés les empreses per poder concórrer 

a la licitació d’aquest contracte es farà a través del perfil de contractant de l'entitat 

pública empresarial local Tac12: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/tac12 

 

 

7. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

El pressupost de licitació  i el valor estimat del contracte es determina a l’apartat B 

del quadre de característiques del contracte que consta en el present plec de 

clàusules administratives particulars. 

 

Aquest contracte es regirà pels preus alçats que resultin de la proposta del licitador. 

 

El preu del contracte és un pressupost màxim limitatiu, en què l’adjudicatari es 

compromet a executar el servei de forma successiva i pel preu alçat que ofreni. 

 

En el preu es consideren inclosos els tributs, taxes, els cànons de qualsevol tipus que 

siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de 

les obligacions establertes en aquest plec i en l’Annex de Prescripcions Tècniques que 

s’han de complir durant tota l’execució del contracte. 

 

Per a la comparació de l’element “preu” en les ofertes que presentin els licitadors es 

tindrà en compte, exclusivament, el preu sense IVA. 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit 

adequat en l’aplicació pressupostària indicada en el quadre de característiques o 

document de retenció de crèdit (RC), per al pagament de l’objecte d’aquest contracte. 

 

Atès que la despesa té caràcter plurianual anirà a càrrec del pressupost de Tac12; i 

la despesa queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 

suficient per atendre les obligacions que es derivin d’aquest contracte. 

 

mailto:administracio@tac12.tv


 

Carrer Ramon y Cajal, 70 1planta –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA// telèfon 877604001 a/e administracio@tac12.tv  
       NIF Q4300246H                                                                                                                                

  [9] 

 

La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament 

d’aquest contracte podrà constituir causa per la modificació i/o resolució contractual 

d’acord amb el clausulat d’aquest plec. 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

La durada del contracte és la que es determina en l’apartat D del quadre de 

característiques del contracte. 

 

En relació amb el termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació, 

s’haurà de tenir en compte el que disposa l’article 29 de la LCSP. 

 

No serà necessària la interpel·lació o advertiment previ perquè el contractista es 

consideri en demora. 

 

La demora, o incompliment del termini d’execució del contracte, pot esser 

sancionada, sense perjudici de la facultat de l’òrgan de contractació, de rescindir el 

contracte. 

 

El contracte podrà prorrogar-se de conformitat amb el que disposa l’apartat D del 

quadre de característiques del contracte i d’acord amb l’article 29 de la LCSP. 

 

La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, 

sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la 

finalització del termini de durada del contracte. 

 

En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 

 

La pròrroga del contracte establerta en l’apartat 2 de l’article 29 de la LCSP no serà 

obligatòria per al contractista en els casos en què es doni la causa de resolució 

establerta a l’article 198.6 de la LCSP, per haver-se demorat l’Administració en 

l’abonament del preu més de sis (6) mesos. 

 

La garantia definitiva constituïda inicialment es podrà aplicar al període de pròrroga 

sense que sigui necessari reajustar la seva quantia, llevat que juntament amb la 

pròrroga s’acordi la modificació del contracte. 

 

No obstant, de conformitat amb l’article 29.4 de la LCSP, quan al venciment d’un 

contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la 

prestació a realitzar pel contractista, com a conseqüència d’incidències resultants 

d’esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació, produïdes en el 

procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la 

prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del 

nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou (9) mesos, sense modificar 

les restants condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou 

contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos, respecte de la 

data de finalització del contracte originari. 

 

En aquest cas, en atenció a la naturalesa imprevisible d’aquesta pròrroga, l’aplicació 

no deriva de la voluntat de l’òrgan de contractació, aquesta no es prendrà en 

consideració als efectes de fixar el valor estimat del contracte, ni serà d’aplicació la 

obligació de preavís anteriorment descrita. 
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Les pròrrogues s’hauran d’aprovar amb caràcter previ a la finalització del contracte. 

 

9. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

La tramitació de l’expedient és ordinària i s’adjudicarà pel procediment obert, amb 

varis criteris d’adjudicació, regulat en el Llibre III, Títol I, Capítol I de la LCSP. 

 

Pel seu objecte, i d’acord amb l’exclusió de l’article 19.2.a de la LCSP, a pesar de 

superar el llindar de l’article 22, el contracte no està subjecte a regulació 

harmonitzada. 

 

10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Per a determinar l’oferta millor, en base a la millor relació qualitat-preu, es tindrà 

en compte varis criteris de valoració, que s’especifiquen a continuació, per cadascú 

dels lots i opcions: 

 

PER AL LOT 1:  

 

a) Criteris valorables mitjançant judici de valor:  

 

Pla de Treball:                          màxim 25 punts. Ponderació sobre el total: 25 % 

 

El Pla de Treball que es presenti, i en el que s’inclouran, amb el suficient detall, els 

següents aspectes: 

 

- Estructura dels programes 

 

- Perfil dels presentadors/es. Inclús proposant, si és possible, persones 

concretes. 

 

- La tipologia de realització tècnica que es proposa i altres aspectes tècnics. 

 

- Proposta de vestuari i pla de maquillatge. 

 

- Proposta d'atrezzo i altres aspectes del decorat pels dos primers programes. 

 

- El nombre de treballadors i la seva tipologia que es posaran a la producció de 

cada programa. 

 

És valorarà aquelles propostes d'estructures de programes que facilitin un espai  

televisiu àgil i amb un bon ritme. 

 

Respecte els presentadors és valorarà sobretot la seva especialització i la seva  

experiència en espais televisius similars. 
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Respecte la realització es valorarà aquells aspectes que l'adaptin el màxim possible 

al ritme del programa i aquells altres aspectes tècnics que afavoreixin un estètica 

audiovisual competitiva en el mercat televisiu català actual. 

 

Vestuari: és valorarà més aquell vestuari que s'ajusti a l'estètica general del 

programa. 

 

Maquillatge. és valorarà sobretot que la proposat sigui professional i la qualitat del 

material que es proposa. 

 

Respecte l'atrezzo i/o decorats es tindrà molt en compte les qüestions estètiques i la 

seva adaptació als espais i a la il·luminació proposada. 

 

Es tindrà també en compte els currículums dels tècnics que posaran al servei dels 

programes per comprovar que tenen una suficient experiència en enregistraments 

d'aquestes característiques. Es comprovarà també si es posa el nombre suficients 

d'efectius per assegurar un productes competitiu i amb uns bons estàndards de 

qualitat. 

 

Respecte el plató es valorarà les seves característiques tècniques que han de ser 

suficients per posar en escena els dos programes proposats i amb una bona estètica 

audiovisual. És valorarà la qualitat de tota la maquinària ofertada en matèria de 

vídeo, so, i il·luminació. I si es planteja més de tres càmeres. 

 

b) Criteris valorables amb criteris objectius:  

 

b1. Oferiment de plató propi o llogat pel contractista: 25 punts. Ponderació sobre el 

total: 25  % 

En el cas que el licitador ofereixi  aportar un plató propi o llogat per a la realització 

dels programes descrits en els apartats 1.1 i 1.2 de la clàusula Tercera de l’Annex de 

Prescripcions Tècniques, sempre que tingui el mínim de condicions tècniques exigides 

en la clàusula Sisena de l’annex de Prescripcions Tècniques, se li atorgaran 25 punts. 

En aquest cas, el licitador haurà d’especificar en el Pla de Treball l’equipament tècnic 

del plató.  

Amb el benentès que si la Mesa considera que de la documentació aportada no es 

desprèn el compliment d’aquests requisits mínims, no s’acceptarà el plató ofert ni 

per tant es puntuarà com a millora 

 

b2. Oferta econòmica: màxim 50 punts. Ponderació sobre el total:   50  % 

 

 

La oferta es puntuarà d’acord amb la següent fórmula: 

 

Puntuació = 50 x (oferta més baixa / oferta a valorar) 

 

 

Total punts apartats a) i b): 100. 
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PER AL LOT 2: 

 

El criteri de valoració serà només el del preu, d’acord amb la següent fórmula:  

     Puntuació = 100 x (oferta més baixa / oferta a valorar).  

 

No obstant no ser objecte de puntuació, els que licitin per aquest Lot 2, hauran 

de presentar en el Sobre B una Declaració d’Equipament Tècnic, que 

garanteixi el compliment dels  requeriments tècnics mínims especificats a l’annex de 

Prescripcions Tècniques.  Si es licita també pel Lot 1, la declaració pot incorporar-se 

al Pla de Treball. 

 

No seran objecte de valoració les ofertes presentades al Lot 2 que no compleixen tots 

els requeriments tècnics assenyalats a l’annex de Prescripcions Tècniques.   

 

PER AL LOT 3: 

 

El criteri de valoració serà només el del preu, d’acord amb la següent fórmula:  

Puntuació = 100 x (oferta més baixa / oferta a valorar). 

 

11. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS 

 

D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena de la 

LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i 

comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents 

de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 

contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant 

els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 

través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 

aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 

les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 

empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable o en el DEUC, 

d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s i, en el cas 

que s’hagin facilitat també els telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 

corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 

persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 

virtual on hi ha dipositada la notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 

de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 

perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari els terminis es 

computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
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D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 

empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 

com a interessades en aquesta licitació, a traves del servei de subscripció a les 

novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 

web del perfil del contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/tac12 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació. 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 

signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 

parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 

electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 

interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 

seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a al 

signatura de la declaració responsable (DEUC) i de l’oferta. 

 

12. APTITUD PER CONTRACTAR I PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR 

 

Els candidats o licitadors hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i la seva 

capacitat d’obrar.  

 

La personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, la solvència econòmica i financera, i part 

de la solvència tècnica i professional es podrà acreditar mitjançant la inscripció en el 

Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). 

 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si s’escau, el 

contracte corresponent amb TAC12, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que compleixin els requisits següents: 

 

a) tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LCSP 

 

b) No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 

dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP 

 

c) Acreditar, quan s’escaigui, la solvència requerida en els termes establerts en el 

quadre de característiques del contracte 

 

d) Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
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e) Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses 

dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat  de les empreses licitadores, 

segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 

f) No haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui 

provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat 

respecte a la resta de les empreses licitadores. 

 

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar 

s’han de complir en el moment de presentació de l’oferta i han de subsistir en el 

moment de la perfecció del contracte. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 

quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui s’acredita 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en 

què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 

corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant TAC12 i han de nomenar 

una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els 

drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a al seva extinció, 

sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa. 

 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de 

contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar 

en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la 

competència. 

 

Els candidats o licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de 

contractar establertes en l’article 71 de la LCSP en la data de finalització de la 

presentació de sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades 

causes quan s’acordi l’adjudicació definitiva del contracte 

 

13. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP els candidats o licitadors, per tal d’acreditar 

la seva solvència econòmica i financera hauran d’aportar la documentació que es 

detalla en l’apartat F del quadre de característiques del contracte. 
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A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 

referències sol·licitades en l’apartat F del quadre de característiques per 

acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per 

mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat F 

del quadre de característiques. 

 

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 

d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin 

amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de 

contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 

l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant 

la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 

l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats 

d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les 

capacitats esmentades. 

 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants 

en la unió o d'altres entitats. 

 

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 

referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació 

als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 

en els termes indicats en l’apartat F del quadre de característiques. Per tal de 

determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de 

les seves integrants. 

 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I A LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS 

 

14.1. La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per 

l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els 

plecs que regeixen el contracte, sense excepció i reserva possible. 

 

Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de 

la Mesa de Contractació. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

14.2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les 

seves ofertes en TRES SOBRES, en el termini màxim que assenyala en l’anunci de 
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licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible al Perfil de Contractant de 

TAC12, a la web següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/tac12 

 

 

Un cop accedeixin a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 

d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, 

al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i 

comunicacions mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb l’apartat 14.6 d’aquesta 

clàusula. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 

disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-

la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 

presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès 

que la documentació no està xifrada). 

 

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 

mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes 

claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 

que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 

recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les 

ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 

accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 

moment que correspongui. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 

que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura 

del primer sobre xifrat. 
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 

de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció, per part de les empreses licitadores, de la/les 

paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 

contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de 

la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula 

clau. 

 

Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 

necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A 

partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia 

de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació podrà ampliar el termini 

de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant 

el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi 

de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

Per conèixer millor com presentar una oferta amb sobre digital i informar-se sobre 

les qüestions tècniques, aconsellem consultar la següent web: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses

/index.xhtml?set-locale=ca_ES  

 

14.4. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena 

de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer 

en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 

l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 

considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 

24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 

hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 

en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 

enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 

aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-

ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 

de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 

14.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 

tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 

afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, 

és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
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en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 

que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 

dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 

conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 

en cas que estiguin malmesos. 

 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal 

de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar 

la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 

electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, 

cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 

documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques 

i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 

termini de presentació. 

 

14.6  El format de document electrònic admissible és pdf. 

 

14.7. Cada licitador sols podrà presentar una sola proposició. Tampoc, es podrà 

subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres, sí s’ha presentat 

individualment o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest 

precepte produirà la inadmissió de totes les proposicions presentades. 

 

La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes 

que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes 

amb valors anormals o desproporcionats previst en l’article 149 de la LCSP. 

 

Es consideren empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits 

previstos en l’article 42 del Codi de Comerç. 

 

14.8. A efectes d’aquesta licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats 

en una unió temporal hauran d’indicar els noms i circumstancies de les empreses que 

la conformin i la participació de cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals 

es presenten en forma d’UTE i el benefici que això comporta en relació amb la millora 

de l’execució del servei encomanat), així com que assumeixen el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 

 

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sense justificació. La retirada 

injustificada d’una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a 

l’article 71.2 de la LCSP. 
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14.9 Les proposicions presentades o lliurades després de l’hora i dia establerts com 

a límits per la seva admissió no seran admeses sota cap concepte per la Mesa de 

Contractació. 

 

15. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 

 

La Mesa de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la 

totalitat o part de la documentació justificativa, quan consideri que existeixen dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari pel bon 

desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans de l’adjudicació del contracte. 

 

No s'acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que la 

impedeixin de conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la, no 

tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa; excedeixin del 

pressupost màxim establert en el present Plec i variïn substancialment el model de 

proposició establert. 

 

15.1. Documentació que ha de constar en el SOBRE A: documentació general 

 

En aquest sobre hi haurà: 

 

a) Índex 

 

Relació numèrica dels documents que conté 

 

b) Declaració responsable de conformitat amb el que disposa l’article 140 

de la LCSP, el model consisteix en el document únic europeu (DEUC), 

aprovat mitjançant el Reglament de la UE nº 2016/7, de 5 de gener, que haurà 

d’estar signada i amb la corresponent identificació, mitjançant la qual el licitador 

declararà el següent: 

 

- Que l’empresa està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 

objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 

del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

 

- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau o que compleix els 

requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica de conformitat amb els 

requisits mínims exigits en aquest plec 

 

- Que no estar incursa en prohibició de contractar 

 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que 

es poden acreditar mitjançant el DEUC 

 

També s’haurà d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o 

persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 

adreces de correus electròniques, addicionalment, els números de 

telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la 

recepció de les notificacions electròniques es recomana designar a més d’una 
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persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i 

telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades 

s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 

II.A del DEUC. 

 

A més les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació 

relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 

licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o 

persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la 

proposició. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, 

d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que 

no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 

107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 

08010-Barcelona, telf 935 528 090; ), o en el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el 

DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti 

vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 

documents o certificats justificatius corresponents. 

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits 

en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 

l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 

la oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix l’òrgan de contractació o la mesa de contractació, podrà demanar a 

les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 

justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 

desenvolupament del procediment. 

 

Les empreses disposen de l’enllaç següent per obtenir el DEUC en català: 

 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/cont

ractacio_electronica/DEUC-cat.pdf 

 

c) Declaració d’adscripció de mitjans personals i materials: 

Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans personals o materials suficient per a satisfer-lo correctament. Aquest 

compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte 

als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els noms i 

qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del 

contracte, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP (Annex 4) 

 

d) Integració de la solvència amb mitjans externs 
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses 

de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP o tingui la intenció de 

subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de 

presentar un altre DEUC per separat per cadascuna de les empreses a la solvència 

de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 

 

e) Unions Temporals d’Empresaris 

 

En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió 

temporal, cada empresa participant aportarà la declaració responsable de 

l’apartat 2 d’aquesta clàusula. 

 

Així mateix el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 

resultar adjudicatàries del contracte de conformitat amb el que estableix l’apartat 

3 de l’article 69 de la LCSP, amb una durada que serà coincident, com a mínim 

amb la del contracte fins a la seva extinció. 

En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstancies dels quals la 

constitueixin; la participació de cadascun d’ells, així com l’assumpció del 

compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicataris 

del contracte. El document haurà d’anar signat pels representants de cadascuna 

de les empreses que componen la unió. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se 

en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 

d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC per 

separat.  

 

f) Empreses vinculades 

 

Únicament, les empreses que pertanyen a un mateix grup, entenent-se per tals 

les que es troben en algun dels supòsits de l’article 42 del Codi de comerç i que 

presenten diferents proposicions per concórrer individualment a l’adjudicació 

hauran de presentar declaració en la que facin constar aquesta condició. (Annex 

2) 

 

També hauran de presentar declaració explicita aquelles societats que, presentant 

diferents proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts a 

l’article 42 del Codi de Comerç, respecte els socis que la integren. 

 

g) Declaració responsable relativa al compliment de l’obligació de comptar 

amb un 2% de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures 

alternatives corresponents i al compliment de les obligacions establertes 

en matèria laboral, social i d’igualtat efectiva entre dones i homes 

 

De conformitat amb el que disposa el RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva 

inclusió social, aquells licitadors que tinguin un nombre de 50 o més treballadors 

a la seva plantilla estan obligats a comptar amb un 2% de treballadors amb 

discapacitat o a adoptar les mesures alternatives previstes en el RD 364/2005, 
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de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional 

de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat 

 

A aquests efectes els licitadors hauran d’aportar declaració responsable, sobre el 

compliment del que disposa el RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social. De conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l’òrgan de 

contractació podrà fer us de les facultats de comprovació que tingui atribuïdes en 

relació al compliment de les esmentades obligacions. 

 

Així mateix, els licitadors faran constar que compleixen amb els requisits 

establerts en la normativa vigent en matèria laboral i social així com que, en 

aquells casos en què correspongui, compleix amb el que estableixen els apartats 

2 i 3 de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 

efectiva de dones i homes, relatius a l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat 

efectiva de dones i homes. De conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques, l’òrgan de contractació podrà fer us de les facultats de comprovació 

que tingui atribuïdes en relació al compliment de les esmentades obligacions. 

 

h) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 

sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu fur propi. 

 

i) Sucursal a Espanya 

 

Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 

de que tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones 

apoderades o representants per a les seves operacions i consten inscrites en el 

Registre Mercantil, quan així es requereixi. 

 

ADVERTÈNCIA: 

 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que 

permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables 

de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la 

licitació. 

 

 

15.2. Documentació que ha de constar en el SOBRE B: relativa a criteris no 

valorables en xifres o percentatges 

 

En aquest sobre s’inclourà la documentació que hagi de ser valorada d’acord amb els 

criteris que la seva ponderació depèn d’un judici de valor, és a dir, el Pla de Treball. 

 

Els documents a aportar seran els necessaris per la valoració dels criteris definits en 

la clàusula 10 d’aquests plecs.  
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En el cas que el licitador només opti pel Lot 3, no serà necessària  la 

presentació d’aquest sobre B. 

 

Els que optin pel Lot 2 no fent-lo també pel Lot 1 incorporaran en aquest sobre una 

Declaració d’Equipament Tècnic, acreditativa del  

ADVERTÈNCIA: 

 

La documentació que conté el sobre B no pot incloure cap informació que permeti 

conèixer el contingut del sobre C, relatiu a la proposició dels criteris avaluables de 

forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la 

licitació. 

 

 

15.3. Documentació que ha de constar en el SOBRE C: relativa als criteris 

avaluables de forma automàtica, en xifres o percentatges 

 

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la seva proposició 

econòmica, així com la documentació que s’estableixi en el model d’oferta econòmica, 

si s’escau. 

 

Atès que per la selecció del contractista es tenen en compte varis criteris 

d’adjudicació, caldrà incloure en aquest sobre la documentació relativa als criteris 

avaluables de forma automàtica mitjançant xifres o percentatges per aplicació de les 

fórmules establertes en la clàusula 10 d’aquest plec. 

 

La proposició econòmica, signada electrònicament, s’ha de formular conforme al 

model que s’adjunta com Annex 3 a aquest plec i com a plantilla al sobre C 

d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.  

 

Els models que, en el seu cas s’elaborin i s’annexin al present plec s’inclouen com a 

plantilles en el moment de configurar els sobres a traves de l’eina Sobre Digital, per 

tal que les empreses licitadores els trobin en l’espai de preparació de les seves ofertes 

en accedir-hi. 

 

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document 

“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la 

totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques 

de tots els documents que la composen. 

 

D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 

és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el 

Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 

2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. 

 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 

i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se 
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en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les 

empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han 

de ser la persona o una de les persones signants del DEUC. 

 

 

15.4. Informació confidencial 

 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual  

s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 

confidencial, si conté informació d’aquest tipus. (annex 1) 

 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B/C 

es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o 

comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones 

pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència 

lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a 

les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un 

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest 

procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 

confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 

justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial 

de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la 

possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o 

les empreses licitadores afectades. 

 

Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una còpia de 

seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han 

presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a 

sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es 

requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos 

documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta 

mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

 

16. MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

La composició de la Mesa de contractació s’ajustarà al que determina el punt 7 de la 

disposició addicional segona de la LCSP, en relació amb l’article 21.2 del RD 

817/2009, de 8 de maig. 

 

La composició es publicarà en el Perfil de contractant de TAC12. 

 

16.1. La Obertura del sobre A.- documentació general 

 

La Mesa de contractació, en sessió interna, qualificarà la documentació del sobre A. 
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Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho 

comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en 

el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres (3) dies hàbils. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació 

presentada en el sobre A, ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les 

excloses, així com en el seu cas les causes d’exclusió. 

 

D’acord amb l’article 95 i 140.3 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 

licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats 

o requerir-les perquè en presentin de complementaris i la totalitat o un part dels 

documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la 

vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon 

desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 

que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 11 d’aquest plec. 

 

Sens perjudici de la comunicació a les empreses interessades es faran públiques 

aquestes circumstancies en el perfil de contractant de TAC12. 

 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran 

susceptibles d’impugnació en els termes previstos en la clàusula 43. 

 

16.2. Obertura del sobre B: relativa a criteris no valorables en xifres o percentatges 

 

La mesa en acte públic, prèvia indicació de les proposicions que han estat admeses, 

les que han estat rebutjades  i les causes d’inadmissió d’aquestes ultimes procedirà 

a l’obertura dels Sobres B, es remetrà per al seu informe als serveis tècnics de l’òrgan 

de contractació, els quals hauran d’informar en un termini de 10 dies. 

 

16.3. Obertura del sobre C: documentació relativa als criteris avaluables de forma 

automàtica 

 

En acte públic la Mesa procedirà a la lectura de l’informe de valoració dels criteris 

avaluables mitjançant judici de valor i a l’obertura del sobre que conté la oferta de 

criteris avaluables mitjançant xifres i percentatges (Sobre C) 

 

El dia, lloc i hora de celebració de l’acte públic de l’obertura dels sobres B es 

publicarà en el perfil del contractant. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 

tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 

objecte de valoració. 
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També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de 

la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 

correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les 

organitzacions que defensin la igualat de gènere i a altres organitzacions per verificar 

les consideracions socials i ambientals. 

 

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer 

constar davant la mesa totes les observacions que considerin adients, observacions 

que es recolliran en l’acta. 

 

La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

quan siguin de tipus material o formal, no substancials, i no impedeixin conèixer el 

sentit de la oferta. Únicament es permetrà l’aclariment i l’esmena d’errors en les 

ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta amb la 

finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 

que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 11 d’aquest plec. 

 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 

les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 

models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 

l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la  valoració de les ofertes. 

 

Una vegada valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de 

contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i 

formularà la proposta d’adjudicació corresponent. 

 

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 

sempre que motivi la decisió. 

 

Seran excloses de la licitació les empreses les proposicions de les quals no concorrin 

amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base 

de licitació, modifiquin substancialment els models establerts en aquest plec, 

comportin un error manifest en l’import de la proposicions i aquelles en les quals 

l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per la mesa de contractació, 

en relació amb l’obertura dels sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes 

establerts en la clàusula 43. 

 

D’acord amb l’apartat e) de l’article 63.3 de la LCSP, es publicaran en el perfil del 

contractant de l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació 

relatives al procediment d’adjudicació, així com l’informe de valoració dels criteris 

d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes. 

També l’article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017, de 28 de març, preveu que els 

òrgans de contractació hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de 

les proposicions a la plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la 

informació declarada confidencial. 

 

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es duu 

a terme en funció dels límits i paràmetres objectius que a continuació s’estableixen: 

 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta  

econòmica un 25% més baixa que el pressupost de licitació 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

econòmica un 20% més baixa a la de l’altra oferta 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta econòmica un 15% més baixa que la mitjana aritmètica de les puntuacions 

de totes les ofertes econòmiques presentades. 

 

El termini per a la justificació de l’anormalitat de l’oferta és de cinc dies hàbils. 

 

En cas que es presentessin dues o més ofertes d’un mateix grup d’empreses (d’acord 

amb l’article 42 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim 

d’identificació de les ofertes incurses en presumpció de anormalitat aquella que fos 

més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o 

conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en 

unió temporal. 

 

Tal com indica l’article 149 de la LCSP, quan la Mesa de contractació hagués 

identificat una o vàries ofertes incurses en presumpció de anormalitat, requerirà al 

licitador o licitadores que les haguessin presentat, donant-los el termini suficient per 

tal que les justifiquin i desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o 

de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit la anormalitat de 

l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que resultin 

pertinents a aquests efectes. En concret la mesa de contractació podrà demanar 

justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin 

susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en 

particular pel que fa als següents valors: 
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- L’estalvi que permeti els serveis prestats 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

què disposi per prestar els serveis  

- La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a prestar els serveis  

- El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 

allò establert en l’article 201 de la LCSP 

- O la possible obtenció d’un ajut de l’Estat 

 

En el procediment la Mesa podrà sol·licitar l’assessorament tècnic que consideri 

necessari. 

 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 

traves de l’e-NOTUM. 

 

 

S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de 

preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti 

en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 

 

En els casos en què es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que 

el licitador ha obtingut una ajuda de l’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició 

per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit 

sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques. 

 

La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada 

pel licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent 

proposta d’acceptació o de rebuig a l’òrgan de contractació. 

 

Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els 

informes mencionats, estimés que la informació recavada no explica 

satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i que, per 

tant l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 

anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor 

oferta, d’acord amb l’ordre en què han estat classificades les propostes d’acord amb 

l’article 150.1 de la LCSP. 

 

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció de anormalitat hagués 

resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes 

adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució a mb l’objectiu 

de garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució 

de la qualitat dels serveis, obres o subministraments contractats. 

 

18. SUPOSITS D’EMPAT  

 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 

licitadores, l’adjudicació del contracte es decidirà seguint els següents criteris: 

 

a) la proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, al 

venciment del termini de presentació d’ofertes,  acreditin tenir en la seva 
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plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 

que els imposi la normativa. Si vàries empreses licitadores de les que 

haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir 

una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior 

al que els imposi la normativa, tindran preferència en l’adjudicació del 

contracte l’empresa licitadora que disposi de major percentatge de persones 

treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla 

b) en cas que l’empat persisteixi, la proposició presentada per aquelles empreses 

públiques o privades que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 

incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes. 

c) En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació 

addicionals, l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es 

durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria. 

 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en que es produeixi l’empat. 

 

19. VARIANTS 

 

No està admesa la possibilitat de variants, excepte la possibilitat d’optar, en el Lot 1, 

per aportar un plató propi o llogat per a la realització dels programes especificats en 

les prescripcions tècniques.  

 

20. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE 

 

De conformitat amb la LCSP, el licitador, que hagi presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa, haurà d’aportar a la Mesa de Contractació, en el termini de deu 

(10) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’enviament de la notificació del 

requeriment efectuat pel secretari/ària de la Mesa de contractació: 

 

1) L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa s’haurà de fer a través de còpies 

compulsades de: 

 

a. Escriptura de constitució i/o estatuts de l’empresa, més aquelles 

escriptures que haguessin modificat posterior part de l’articulat dels 

estatuts de l’empresa, degudament inscrits en el registre mercantil 

b. NIF de l’empresa 

c. DNI del representant de l’empresa 

d. Escriptura de poders del representat de l’empresa 

e. Alta de l’impost d’Activitats Econòmiques i darrer rebut pagat, o declaració 

responsable d’estar exempt de pagament 

f. Certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb 

l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria 

g. Certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
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h. Certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes de la Tresoreria 

General de la Seguretat Social 

 

En el cas, que l’empresa ja hagi estat part en processos de licitació 

anteriors, podrà, mitjançant declaració responsable, indicar quins 

documents en disposició de TAC12 continuen vigents. Aquesta declaració 

substituirà la documentació a aportar. 

 

La personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, la solvència econòmica financera 

i part de la solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant la 

inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 

Catalunya 

 

2) L’acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, s’haurà 

d’efectuar aportant la documentació a què fa referencia l’apartat F del quadre 

de característiques del contracte. 

 

3) Constitució de la garantia definitiva, per un import del 5% del pressupost de 

licitació, IVA exclòs 

 

4) Documentació que acrediti l’àmbit territorial de l’impost d’Activitats Econòmiques 

de l’empresa  

 

5) La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que 

s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de 

conformitat amb l’article 76 de la LCSP 

 

Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 

que el licitador ha retirat la seva oferta, i la mesa de contractació requerirà la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les 

ofertes. En aquest cas es procedirà a exigir-li l’import de 3% del pressupost base de 

licitació (IVA exclòs) en concepte de penalitat, sense perjudici del que preveu l’article 

71.2 a) de la LCSP 

 

La Mesa de contractació qualificarà, en sessió no pública, la documentació presentada 

per l’empresa o empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa 

econòmicament. 

 

Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes 

o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè 

els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim 

de 3 dies hàbils. 

 

21. GARANTIES PROVISIONALS I DEFINITIVES 

 

Les empreses licitadores estan exemptes de constituir garantia provisional de 

conformitat amb l’article 106.1 de la LCSP. 

 

L’empresa adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva del 5% del 

pressupost de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb l’article 107.1 de la LCSP. 
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L’import de la garantia definitiva es podrà veure incrementada fins al 10% quan la 

proposta de l’adjudicatària presenti valors anormals o desproporcionats. 

 

La garantia definitiva es podrà constituir: 

 

1) Mitjançant transferència bancària, valors públics o valors privats, amb subjecció 

en cada cas a les condicions reglamentàries establertes, i d’acord amb els 

requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP. El metàl·lic, els valors o els 

certificats corresponents, s’hauran de dipositar a la Tresoreria de TAC12. 

2) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, 

per alguns bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers 

de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya 

3) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament.  

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 

o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 

requerida i garanteixi solidàriament a tots les empreses integrants de la unió 

temporal. 

 

En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 

exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 

que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució, incorrent, en cas 

contrari, en causa de resolució del contracte. 

 

Si com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu variés, s’haurà de 

reajustar la garantia, per a que aquesta guardi la deguda proporció amb el nou preu 

modificat, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la data en què es 

notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. 

 

La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents: 

 

1) De les penalitats imposades al contractista d’acord amb aquest plec de clàusules 

2) De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les 

despeses originades a TAC12 per la demora del contractista en el compliment de 

les seves obligacions i, dels danys i perjudicis ocasionats a TAC12 amb motiu de 

l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva 

resolució 

3) De la confiscació que es pugui acordar en els casos de resolució del contracte 

d’acord amb el que preveu aquest plec 

 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del 

termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte, o fins que es 

declari la resolució d’aquest sense culpa del contractista. 

 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, sinó 

sorgissin responsabilitats es dictarà acord de devolució de la garantia o s’ha de 

cancel·lar l’aval o assegurança de caució.  
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Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 

variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 

mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent 

en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es 

notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.  

 

22. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE 

 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 

empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 

 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 

notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 

les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació. 

 

En ambdós casos es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut. 

 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant. 

 

23. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vintena del plec, 

l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses 

proposades com a adjudicatària/àries, dins del termini de cinc dies hàbils de l’endemà 

de la recepció de la documentació. 

 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 

aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil del contractant. 

 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a traves de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil 

del contractant de TAC12 dins del termini de quinze dies, indicant el termini en què 

s’haurà de formalitzar el contracte. 

 

En la notificació de l’adjudicació s’haurà de fer constar la següent informació: 

 

- En relació als licitadors descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals 

ha estat descartada la seva candidatura 

- En relació als licitadors exclosos del procediment, també de forma resumida, les 

raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta 

- La denominació social de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la 

seva proposició. 

 

Un cop aprovada l’adjudicació, a part de notificar aquesta als licitadors, s’haurà de 

publicar en el perfil del contractant. 
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24. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució,. 

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu. Es podrà formalitzar 

mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut de signatura electrònica. 

 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

L’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

La formalització del contracte s’efectuarà una vegada hagin transcorregut quinze dies 

hàbils des de la notificació de l’adjudicació als licitadors i interessats, atès que el 

contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 

l’article 44 i 153 de la LCSP. 

  

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les 

empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior 

a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una 

vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi 

interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la 

suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs 

hagi aixecat la suspensió. 

 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 

juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, 

les modificacions, les pròrrogues, les variacions dels terminis o de preus, l’import 

final i l’extinció del contracte. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 

garantia definitiva, si s’ha constituït. A més aquest fet pot donar lloc a declarar a 

l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP. 

 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 

l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 

documentació a què es refereix la clàusula vintena, essent aplicables els terminis 

previstos en els apartats anteriors. 

 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 

l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 

mailto:administracio@tac12.tv


 

Carrer Ramon y Cajal, 70 1planta –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA// telèfon 877604001 a/e administracio@tac12.tv  
       NIF Q4300246H                                                                                                                                

  [34] 

 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció. 

 

 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

25. REVISIÓ DE PREUS 

 

No escau la revisió de preus perquè el contracte no té associat cap tipus d’inversió. 

 

26. RÈGIM DE PAGAMENT DEL PREU 

 

El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura mensual, 

expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i condicions establertes a 

l’art. 198 de la LCSP. 

L'entitat pública empresarial local Tac12 s’ha adherit a la plataforma electrònica e-

FACT, servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a 

la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors, 

prevista a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures del sector públic. 

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 

establerts en l’art. 200 de la LCSP. 

 

27. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 

plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i d’acord amb les 

instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista el responsable del 

contracte. 

 

L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta 

al plec de prescripcions tècniques establertes a la seva execució i compliment. Si la 

prestació no s'ajusta al plec de prescripcions tècniques es donaran les instruccions 

precises al contractista per a que esmeni els defectes observats o procedeixi a una 

nova prestació d’acord amb allò que s’ha pactat. 

 

28. DIRECCIÓ I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El director de TAC12 serà el responsable del contracte, al qual  li correspon la 

comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis 

contractats, dictant les instruccions necessàries al respecte. En tot cas, ha de : 

 

- Facilitar la gestió del contractista. Amb aquesta finalitat podrà inspeccionar la 

documentació relacionada amb l’objecte del contracte i dictar ordres per mantenir 

o restablir el nivell de les prestacions de l’oferta i, en particular, i pel que fa al 

present contracte vetllar per la bona execució del servei 
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- Promoure i convocar les reunions que siguin necessàries per solucionar qualsevol 

controvèrsia que pugui sorgir durant l’execució del contracte 

- Resoldre les incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte seguint 

els procediments establerts en la legislació vigent 

- Certificar en l’expedient els incompliments susceptibles de comportar la imposició 

de penalitats establertes en el règim sancionador i proposar, si procedeix, la 

imposició de penalitats assenyalant la graduació corresponent, si s’escau 

- Acordar, en el seu cas, les mesures precises per aconseguir o restablír el bon 

ordre en l’execució del pactat o bé quan el contractista dugui a terme actes u 

omissions que comprometin la bona marxa del servei 

- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis 

- Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació del 

contracte o s’oposin a les disposicions en vigor i a les derivades del plec i demés 

documents contractuals 

- Conformar les factures presentades per la contractista de conformitat amb les 

Bases d’Execució del pressupost vigent i el plec, sempre que els serveis facturats 

s’hagin prestat, s’ajustin al preu de l’oferta i al servei realment contractat, i en 

cas contrari comunicar al contractista la disconformitat i exigir-ne la rectificació, 

prèvia audiència del contractista, i, en darrer terme, refusar la factura 

- Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda de manera expressa per l’òrgan de 

contractació i que tingui com a finalitat garantir el compliment de les prestacions 

objecte del contracte  

 

29. RESOLUCIÓ D’INCIDENCIES 

 

Les incidències que puguin sorgir entre TAC12 i l’empresa contractista en l’execució 

del contracte, per diferencies en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la 

necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 

expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 

l’article 97 del RGLCAP 

 

Llevat que per motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències 

ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

30. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS 

 

Per a la resolució de dubtes tècnic interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 

del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a TAC12 i no vinculant. 

 

31. PENALITATS  

 

En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, TAC12 

podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o 

acordar-ne la resolució. 
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L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc 

a la imposició de sancions. 

 

Són faltes molt greus: 

 

- L’incompliment de les obligacions especials i/o essencials del contracte 

- L’incompliment del termini de l’execució d eles prestacions 

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que produeix un perjudici molt greu 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista 

- La resistència als requeriments fets per TAC12, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan 

produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte 

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobratori 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut 

en els prestacions 

- L’incompliment de la prohibició de subcontractar. 

- La reincidència en la comissió de faltes greus 

- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, 

així com de les seves circumstancies contractuals, que no es comuniquin al 

responsable del contracte. 

 

Són faltes greus: 

 

- La resistència als requeriments fets per TAC12, o la seva inobservança 

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs de prescripcions tècniques i en la oferta del 

contractista, si escau 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les del 

pla de seguretat i salut 

- Fer un ús indegut de les instal·lacions de TAC12/Tacoalt i el seu equipament 

durant l’execució del contracte, en el cas de que faci servir aquestes per a la 

realització dels programes del Lot 1  

- La reincidència en la comissió de faltes lleus 
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Són faltes lleus: 

 

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixen falta greu 

- Qualsevol altres que afectin les obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals o que no estiguin 

tipificades com a faltes greus o molt greus 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment 

que no produeixi resolució del contracte, TAC12 podrà aplicar les sancions següents, 

graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 

- Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte. En cas de 

reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia 

- Faltes greus: multa fins a un 5% del preu del contracte 

- Faltes lleus: multa de fins a un 1% del preu del contracte 

 

En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui 

formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

 

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

concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre 

la garantia, conforme a l’article 194.2 de la LCSP. 

 

32. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL 

CONTRACTISTA 

 

Condicions especials d’execució 

 

Les establertes, en el seu cas, en el quadre de característiques apartat O i 

prescripcions tècniques, i a més: 

 

a) Clàusula ètica en la contractació 

D’acord amb el que estableixen els articles 3.5 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, els licitadors i els contractistes han d’adoptar una 

conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o 

promoure qualsevol mena de pràctica corrupte i posar en coneixement dels òrgan 

competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 

present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment 

s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

Amb caràcter general, els licitadores i els contractistes, en l’exercici de la seva 

activitat , assumeixen les obligacions següents: 

• Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del 

contracte 
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• No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 

contracte o de les prestacions a licitar 

• Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució del contracte 

 

En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

• Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles 

situacions de conflicte d’interessos. Constitueix en tot cas situacions de 

conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la directiva 

2014/24/UE 

• No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte 

• No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells 

mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un 

procediment contractual 

• Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple, 

els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes etc) 

• No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o 

durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge 

o benefici 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, 

particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats 

• Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 

relació amb l’Administració de referencia, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 

previsió legal 

• Denunciar els actes dels quals tinguin coneixement i que puguin comportar 

una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula 

 

b) Clàusula social d’igualtat de gènere 

Durant l’execució del contracte el contractista establirà mesures que afavoreixin 

la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen 

en l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris de treball als 

horaris escolars, teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles 

infantils o centres d’atenció a persones dependents o altres mesures similars. 

 

c) Clàusula de protecció ambiental 

El contractista haurà d’adoptar les practiques de treball que prioritzin 

procediments segurs, respectuosos o menys perjudicials per a la salut de les 

persones i el medi ambient. 
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El contractista vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de 

recursos (aigua, electricitat, matèries primeres, etc), adaptant el seu sistema de 

treball per a millorar la seva eficiència i respectar el compliment de la legislació 

mediambiental, principalment en matèria de residus, emissions i abocaments, 

preveient qualsevol tipus de molèstia a l’entorn. 

Garantir que en el cas en algun servei s’emprin plats, gots o coberts d’un sol ús, 

aquests han de ser 100 % reciclables 

 

Aquestes condicions especials d’execució es configuren com a obligacions essencials 

del contracte 

 

Obligacions essencials 

 

a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de 

la qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

b) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 

i/o materials indicats i compromesos en l’oferta 

c) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. És obligació 

essencial del contractista el compliment de les obligacions laborals (abonament 

de salaris i cotitzacions), sent causa de resolució del contracte amb la confiscació 

de la garantia el seu incompliment. 

 

Altres obligacions del contractista 

 

a) Iniciar la prestació del servei a partir de la data que s’indiqui en el contracte . 

b) El personal que utilitzi el contractista, no tindrà cap vinculació jurídica laboral amb 

TAC12, tant durant la vigència del contracte com al final del mateix, i dependrà 

única i exclusivament del contractista, el qual assumirà la condició d’empresari 

amb tots els drets i obligacions inherents a aquesta condició respecte a aquest 

personal conforme a la normativa d’aplicació, sense que, en cap cas, TAC12 sigui 

responsable de les obligacions de l’empresari i els seus treballadors, encara que 

els acomiadaments i mesures que adopti siguin conseqüència, directa o indirecta, 

del compliment, rescissió o interpretació del present contracte. 

El contractista haurà de guardar i fer respectar les mesures accessòries de 

protecció i seguretat tant als seus operaris com al públic en general, en especial 

en aquelles tasques que puguin comportar un elevat grau de perillositat. 

 

Cap conflicte laboral que es plantegi entre l’empresa adjudicatària i els seus 

treballadors tindrà repercussió en les condicions econòmiques del contracte, de 

manera que TAC12 només abonarà els serveis realment prestats, estant-se en 

cas d’incompliment al que es disposa en els plecs que regeixen aquest contracte. 

L’adjudicatari serà responsable del compliment de la normativa vigent en matèria 

laboral, de seguretat social, d’integració social de minusvàlids i de prevenció de 

riscos laborals i qualsevol altra norma de caràcter general aplicable al personal 

que dugui a terme el servei. 

TAC12 podrà requerir el contractista l’acreditació del compliment de les 

obligacions esmentades durant l’execució del contracte. 
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c) Ha de disposar de personal suplent amb la formació i experiència suficients per 

poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 

supòsits de vacances, absències i/o malaltia 

d) Designar una persona responsable de la bona marxa del servei; també ha de fer 

d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte. 

e) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o 

notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 

coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de 

respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, 

i normes que la desenvolupin. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 

ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon 

a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té 

caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per 

cap mitja o suport., Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, 

ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  

f) Complir les modificacions en el contracte que li ordeni introduir TAC12 pel bon fi 

i en interès públic 

g) Informar a TAC12, amb la diligència i premura exigides en cada cas, de tota 

incidència que sorgeixi durant la prestació del servei. 

h) Mantenir en bon estat de neteja, manteniment i conservació, el material i 

elements adscrits a la prestació del servei. 

i) Totes les que es derivin de l’articulat contingut en aquest plec i en el plec de 

prescripcions tècniques 

 

 

Compliment de la legislació de transparència 

 

L’adjudicatari està obligat a subministrar a TAC12, previ requeriment, tota la 

informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions de 

transparència. 

 

L’incompliment per l’adjudicatari d’aquesta obligació és la sanció d’acord amb la 

legislació sobre transparència. 

 

L’adjudicatari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de 

transparència que li siguin aplicables. 

 

33. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Responsabilitat 

El contractista es responsable directe davant de TAC12 de la qualitat tècnica dels 

treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les 

conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, 

errors, o incorreccions en l’execució del contracte. 

 

Indemnització per danys i perjudicis 
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El contractista haurà de rescabalar a TAC12 o/i al personal que en depèn pels danys 

i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les 

obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest supòsit, la indemnització es 

determinarà per TAC12 en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del 

contractista i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. Igualment 

serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant 

l’execució del contracte. 

 

Risc i ventura 

L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista i es desenvoluparà 

sota la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació qui podrà dictar les 

instruccions adients pel fidel compliment dels pactes o adoptar les mesures concretes 

per assolir o restablir el bon ordre en l’execució d’allò convingut. 

 

34. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, TAC12 

té les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 

compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 

imputables a l’empresa contractista arran de la seva execució, acordar-ne la resolució 

i determinar-se els efectes. 

 

Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i 

exhaureixen la via administrativa. 

 

L’exercici de les prerrogatives de TAC12 es dura a terme mitjançant el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP. 

 

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 

òrgan de contractació o bé recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 

que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, 

 

35. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 

Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 

modificacions per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen 

en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 i 207 

de la LCSP. 

 

Modificacions no previstes: només es podran efectuar quan es compleixin els requisits 

i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 

procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en 

l’article 207 de la LCSP. 

 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 

l’article 153 de la LCSP. 

 

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
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l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti TAC12, es publicaran en el perfil del contractant. 

 

Es preveu la modificació convencional del contracte fins a un màxim del 20% de 

l’import de l’adjudicació (sense IVA) en el supòsit que es descriu en l’apartat P del 

quadre de característiques del contracte. 

 

36. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 

El contracte podrà ser suspès per acord de TAC12 o perquè el contractista opti per 

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 

quatre mesos, comunicant-ho a TAC12 amb un mes d’antelació. 

 

En tot cas, TAC12 ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 

de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la LCSP. 

 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar un 

representant de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini 

màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en que s’acordi la suspensió. 

 

TAC12 ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin. 

 

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ 

 

37. SUBCONTRACTACIÓ 

 

El contractista no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 

objecte d’aquest contracte. 

 

38. SUCCESSIÓ  I CESSIÓ DELS CONTRACTES 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 

contractista a un tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent 

no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i prèvia autorització de 

TAC12, quan es compleixen els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP. 

 

La successió en la persona del contractista es regularà pel que preveu l’article 98 de 

la LCSP. 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

39. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 

La recepció i liquidació del contracte es realitza conforme el que disposen els articles 

210 i 311 de la LCSP. 

 

TAC12 determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà 
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la realització d eles prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb 

ocasió de la seva recepció. 

 

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència 

de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera 

que quedarà exempta de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu 

satisfet. 

 

D’acord amb l’article 308.2 de la LCSP, a l’extinció dels contractes de serveis, no 

podrà produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els 

treballs objecte del contracte com a personal de TAC12. 

 

40. TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat L del quadre de 

característiques i començarà a computar-se a partir de la finalització del contracte. 

 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els 

treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 

contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 

definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord 

de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix 

l’article 111 de la LCSP. 

 

41. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 

l’article 98 de la LCSP, relatiu a la successió del contractista 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment 

- El mutu acord entre TAC12 i el contractista 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista 

- La demora en el pagament per part de TAC12 per un termini superior a sis mesos 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 

no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la 

LCSP; o quan, donant-se les circumstancies previstes en l’article 205 de la LCSP, 

les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del 

mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del 

contracte, amb exclusió de l’IVA 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causes 

imputables a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini 
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superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per la seu 

començament 

- El desistiment, una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 

contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor 

per a aquests treballadors durant l’execució del contracte 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució del contracte són les 

assenyalades als articles 212, 213 i 313 de la LCSP 

 

En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP. 

 

 

VI. RECURSOS I SUPOSITS ESPECIALS DE NUL.LITAT CONTRACTUAL 

 

42. REGIM DE RECURSOS  

 

Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 

44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 

estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 

decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 

irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les 

modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 

204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte 

d’una nova adjudicació. 

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar 

davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o 

alternativament a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat 

amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el 

Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització 

del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 

recursos administratius ordinaris. 

 

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs 

especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu 

ordinari (recurs potestatiu de reposició) que correspongui d’acord amb el que 

estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 

el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

43. RÈGIM D’INVALIDESA 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la 

LCSP. 
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Annex 1: DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES I 

DOCUMENTS DE LA PLICA (SOBRE B/C) 

 

 

 

El/la senyor/a..............................................com....................................... 

(senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a 

únic/a, apoderat/da,...) de l’empresa..................................., amb 

NIF................... declara, 

 

 

 

 

Que de conformitat amb l’article 133 de la LCSP formen art dels secrets tècnics o 

comercials de l’empresa i tenen caràcter confidencials les part de l’oferta següents: 

 

 

a)............................. 

b)............................. 

c).............................. 

d).............................. 

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

 

De conformitat amb l’article 39 de l’Acord sobre aspectes dels drets de propietat 

intel·lectual relacionats amb el comerç de l’Organització Mundial del Comerç (ADPIC) 

aquestes informacions o coneixements que són necessaris per a la fabricació o 

comercialització del producte, per a la producció o prestació del servei o bé per a 

l’organització i finançament de l’empresa suposen una avantatge davant dels 

competidors perquè: 

 

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

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable 

 

 

(lloc i data) 

 

Signatura del/de la declarant 

Segell de l’empresa licitadora 
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Annex 2: DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL (SOBRE A ) 

 

 

(No cal emplenar en cas d'empresari individual). 

 

 

El/la senyor/a..............................................com....................................... 

(senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a 

únic/a, apoderat/da,...) de l’empresa..................................., amb 

NIF................... declara, 

 

 

Que l’empresa, (marqui amb una X on correspongui): 

 

____SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de 

Comerç.  El grup es denomina....................................... i el conformen les entitats 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____NO conforma grup empresarial 

 

 

 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable 

 

 

(lloc i data) 

 

Signatura del/de la declarant 

Segell de l’empresa licitadora 
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Annex 3: OFERTA ECONOMICA (SOBRE C) 

 

 

Expedient de contractació 3/2019 

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMES, 

RETRANSMISSIONS ESPORTIVES I ESPOTS PUBLICITARIS DEL  CANAL 

PÚBLIC DE TELEVISIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA TAC12, pel procediment 

obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació. 

 

 

El/la Sr./a ..................................          major d’edat veí de........................ i amb 

domicili al c/plaça/Avda. .....................           telèfon ...............           amb DNI 

núm. ................          , actuant en nom i representació            (propi o de l’empresa 

a que representi), amb NIF............. d’acord amb l’escriptura pública de 

data................ atorgada davant del/de la notari/a..................................... amb 

núm. de protocol....................... o, en el seu cas, document equivalent de 

data...................., vigent a data d’avui,  en els termes previstos en aquests plecs i 

a efectes de garantir la prestació del servei, presenta la següent OFERTA 

ECONOMICA: 

  

 

(cal emplenar els espais buits) 

    

 
PRESSUPOST DE 

LICITACIÓ ( sense 
IVA)  

OFERTA 
ECONÒMICA  

IVA aplicable 
(21%)  

Cost total (IVA 
inclòs) 

Lot 1  56.500    

Lot 2 
 

9.000    

Lot 3 
 

19.200    

 

Així mateix, em comprometo a complir, respecte al personal que utilitzi, les normes 

establertes per la legislació laboral i de la Seguretat social en tots els seus aspectes, 

garantint a TAC12 la total indemnitat, fins i tot la subsidiària, respecte de les 

esmentades obligacions.  
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I de la mateixa manera, declaro obligar-me a l'estricte compliment de la legislació 

sobre Accidents de Treball.  

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable 

 

(lloc i data) 

 

 

 

 

 

 

Signatura del/de la declarant 

 

Segell de l’empresa licitadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) en cas d’unió temporal d’empreses s’hauran de fer constar les dades de cadascun 

dels representant de les empreses que la formen.  

Annex 4: DECLARACIÓ D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I 

MATERIALS. 
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El/la senyor/a..............................................(marcar amb una X on correspongui): 

 

___en el seu propi nom, com a empresari individual 

 ___en representació de l’empresa..................................., amb NIF................... 

declara sota la seva responsabilitat: 

 

Que en cas de resultar adjudicatari d’un o varis dels lots del contracte del servei de 

producció de programes, retransmissions esportives i espots publicitaris del  canal 

públic de televisió del Camp de Tarragona TAC12, dedicarem i adscriurem a l’execució 

dels lots adjudicats els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-los 

correctament. 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable 

 

 

(lloc i data) 

 

 

Signatura del/de la declarant 

Segell de l’empresa licitadora 
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Annex 5: ANNEX DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

El present contracte de serveis té per objecte la prestació del servei de producció de 

diversos continguts i programes dels canals de comunicació gestionats per l’entitat 

pública empresarial TAC DOTZE, des de la TDT, xarxes socials, aplicacions per mòbils, 

tot tipus de plataformes i altres canals que es puguin gestionar durant la vigència 

d’aquest contracte.  

 

El present contracte es divideix en tres lots: 

  

Lot 1: La producció, durant els mesos d’estiu o/i tardor durant els períodes d’estiu 

o/i tardor que es concreten en aquest Annex de Prescripcions Tècniques, dels 

següents programes:  un magazín setmanal de temàtica general; un magazín 

setmanal especialitzat en continguts culturals; un magazín de temàtica general diari; 

i un programa setmanal de temàtica castellera. 

 

Aquest Lot contempla com a opció, l’oferta a TAC12 d’un plató propi o llogat pel 

contractista, en els termes de la clàusula Tercera, apartat 1.4 del present Annex de 

Prescripcions Tècniques.  

 

Lot 2: 15 retransmissions esportives de format petit al llarg de l'any. 

      

Lot 3: producció de 100 espots de publicitat a l’any, amb veus i punts de vista de 

realització diversos. 

 

 

SEGONA. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. TACDOTZE EPE (d’ara en davant, TAC12) gestiona un canal de TDT públic que 

dóna actualment  servei a les poblacions de l’Espluga de Francolí, Altafulla, Constantí, 

Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls i Vila-seca. Aquestes nou 

poblacions de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès 

formen part del Consorci per a la gestió de la TDT del Camp de Tarragona (d’ara en 

davant, TACOALT). A partir d’aquestes emissions, TAC12 també és present en 

diversos canals d’internet, en una web pròpia, i a les xarxes socials. TAC12 també 

participa en coproduccions amb altres plataformes audiovisuals públiques, com ara 

La Xarxa, TV3 o TVE. 

 

2. L’adjudicatari haurà de respectar les línies d’actuació marcades per la Direcció de 

TAC12, acomodant i coordinant la seva actuació i els serveis prestats a l’objectiu 

principal d’aquest contracte. 

 

3. TAC12 té a tots els efectes la condició de productor, editor, difusor de tots els 

continguts i programes que es detallen en aquest plec. Correspon per tant a TAC12 

la direcció, coordinació i supervisió de totes les feines relacionades en general amb 

els programes. TAC12 és l’únic responsable de la línia editorial dels canals de 

comunicació que gestiona. 
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4. El 100% dels continguts subministrats per l’adjudicatari així com els programes 

que en resultin, tindran la consideració de producció pròpia de TAC12, ostentant tots 

els seus drets d’emissió, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació 

i comercialització. TACDOTZE EPE assumeix com a productora, la coordinació, el cost 

econòmic dels continguts subministrats i dels programes resultants i la seva 

explotació. 

 

5. L’adjudicatari del servei contractat desenvoluparà la prestació de serveis objecte 

d’aquesta petició pública d’ofertes d’acord amb el que estableix aquest Plec, a la 

normativa aplicable i en especial a la normativa reguladora del sector audiovisual i 

amb subjecció a les directrius establertes pels òrgans reguladors d’aquest sector. 

 

6. Tota la programació que conté el contracte s’haurà de fer tenint en compte el Codi 

deontològic de la professió periodística a Catalunya, i de les normatives i 

recomanacions emeses pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 

7. Per a la realització dels serveis encomanats l’adjudicatari comptarà amb un equip 

de persones propi, incloent, si cal, presentadors-col·laboradors. Haurà de lliurar a 

TAC12 la documentació que acrediti que es troba al corrent de les obligacions que 

se’n derivin de la contractació de l’equip.  

 

8. L’adjudicatari destinarà a l’execució del contracte persones  expertes en la 

prestació dels serveis, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a  plena 

satisfacció.  

 

9. Totes les persones físiques i jurídiques que presten els seus serveis a l’empresa 

adjudicatària en activitats esmentades en aquest contracte, estaran vinculades 

exclusivament amb l’adjudicatari, sense que es pugui donar cap reclamació o 

responsabilitat, directa o subsidiària contra TAC12 o el Consorci TACOALT, que es 

derivi de les esmentades relacions laborals, civils, mercantils, comprometent-se el 

licitador a complir íntegrament la legislació vigent, i essent a càrrec del licitador el 

pagament i el cost d’aquestes reclamacions i responsabilitats.  

 

10. L’adjudicatari està obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació als 

treballadors, al compliment de les disposicions i obligacions vigents en matèria 

sociolaboral, fiscal i qualsevol altre de caràcter general i/o particular aplicable, essent 

únic responsable del compliment de les obligacions que les indicades regulacions 

l’imposin ara o en el futur. 

 

11. El licitador no podrà comptar, per a la realització de la programació contractada 

amb personal que pugui estar afectat de qualsevol incompatibilitat jurídica per a 

prestar aquests serveis. 

 

12. La relació contractual de la present licitació és una relació purament 

administrativa, per la qual cosa l’adjudicatari conserva plenament la seva 

independència d’actuació i organització. Tot el personal que executi les prestacions 

contractades dependrà únicament de l’adjudicatari a tots els efectes, no produint-se 

en cap cas les obligacions pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra 

mena entre TAC12 o el consorci TACOALT i aquest personal. 

 

13. En cas què l’adjudicatari faci servir el plató de TAC12, serà responsable de 

qualsevol averia o dany ocasionat en aquestes instal·lacions i equipaments per 
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negligència o mal ús, amb obligació de fer-se càrrec de la necessària  reparació o 

substitució de l’element danyat. 

 

14. En els pressupostos o ofertes que es presentin, s’entendrà inclòs l’import dels 

materials accessoris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria de la licitació i de 

les publicacions que s’efectuïn, de la formalització, en el seu cas, de les imposicions 

fiscals de tota mena derivades del contracte i de les càrregues de tipus laboral, de 

seguretat social i/o de prevenció de riscos laborals. 

 

 

TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

 

1. Lot 1:  

 

1.1 Producció d’un programa magazine setmanal (de novembre a juny) 

d’entreteniment d’un mínim de 60 minuts que profunditzi en els aspectes més 

destacables de l’actualitat d’una forma més lúdica. 

 

1.2 Producció d’un espai setmanal (d’octubre a juny) d’un mínim de 50 minuts de 

durada que repassi l’activitat cultural en l’àmbit del Consorci.  

 

1.3 Producció durant la temporada estival (mesos de juliol i agost aproximadament), 

quatre magazins setmanals d’un mínim de 25 minuts amb continguts propis de 

l’època amb una important dedicació a les activitats que organitzin els ajuntaments 

membres del Consorci. El programa s’hauria d’enregistrar a l’exterior. 

 

1.4 Producció d’un espai d’un mínim de 60 minuts que repassi l’actualitat castellera 

amb especial dedicació a les colles del Camp de Tarragona, durant la corresponent  

temporada (de juny a octubre). S’inclou en aquest apartat, la narració i posada en 

escena d’un mínim de 10 retransmissions castelleres que al llarg de la temporada 

produeix i realitza TAC12. 

 

Plató: Per a la realització dels programes dels apartats 1.1 i 1.2 del Lot 1, TAC12 

posarà a disposició  del contractista el plató convencional o/i virtual de l’emissora. 

No obstant això, els licitadors podran oferir l’enregistrament de cada tipus de 

programa en plató propi o llogat, la qual cosa es valorarà com a millora. 

 

Personal: L’adjudicatari haurà de prestar el servei amb tot el personal tècnic 

necessari i un o dos presentadors/es i col·laboradors/es segons proposta. 

 

Continguts: Els continguts seran escollits per l’equip proposat, tot i que es demanarà  

receptivitat per aquelles propostes temàtiques que aporti el/la cap de redacció o 

redactor/a de TAC12 especialitzat/a en les respectives matèries.  

  

 

2. Lot 2:  

 

Un total de 15 retransmissions a l’any de competicions o esdeveniments esportius 

que es desenvolupen en els pavellons de les poblacions membres del Consorci.  

El material mínim que destinarà l’adjudicatari per a prestar aquest servei serà el 

següent: 3 càmeres, mixer de vídeo, mixer d’àudio, 2 micròfons, 3 auriculars, 2 
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monitors, 1 gravador i intercoms. I amb un personal mínim de 2 operadors/es i 1 

realitzador/a. 

 

 

3. Lot 3: 

 

Producció d’un mínim de 100 espots publicitaris a l’any, amb veus i punts de vista de 

realització diversos, i amb uns estàndards de qualitat que estiguin al nivell de la 

programació del canal. 

 

 

QUARTA. ESPECIFICACIONS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS. 

 

1. S’haurà de publicar a les xarxes socials de més repercussió, qualsevol dels 

continguts que es produeixin per aconseguir la difusió immediata.  Els continguts 

també s’adaptaran per a la seva publicació en les aplicacions mòbils que gestioni 

TAC12. 

 

2. El material gràfic (caretes, grafismes.....) i de plató (decorats,  atrezzo i dissenys 

dels platós virtuals), que necessiten els programes serà aportat o renovat per 

l’adjudicatari sempre amb l’aprovació de la direcció del Canal, responsable de vetllar 

per la imatge de tota la programació.  

 

3. L’adjudicatari renovarà periòdicament les promocions dels programes que 

s’emeten normalment pel Canal, per ser emeses per a la TDT i per a les xarxes 

socials. 

 

4. Serà responsabilitat de l’adjudicatari el maquillatge, els retocs de perruqueria i el 

vestuari necessari per la posada en escena d’aquests programes.  

 

5. L’adjudicatari garantirà la participació dels presentadors/es dels programes que 

produeixi en qualsevol actuació que demani TAC12 per a la promoció dels canals que 

gestiona.  

 

6. L’adjudicatari també garantirà que els presentadors/es no realitzen altres activitats 

que puguin suposar confusió, competència o denigració de la imatge dels canals 

gestionats per TAC12.  

 

7. El personal adscrit a la prestació del servei s’haurà d’ajustar a la política d’imatge 

i actuació del Canal i haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles 

de decòrum adients a la prestació contractada.  

 

8. L’adjudicatari es compromet, en el seu propi nom i en el del personal contractat 

per ella, a no utilitzar els mitjans materials que aporti TAC12 o el Consorci TACOALT 

en benefici dels seus interessos particulars, i en especial quan se’n derivi desprestigi 

o perjudici per aquestes entitats. 

 

CINQUENA. MITJANS MATERIALS A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTISTA.  

 

Per al cas de que l’adjudicatari no ofreni la utilització d’un plató propi o llogat amb 

els requeriments necessaris per a la correcta prestació del servei (la qual cosa serà 
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objecte de valoració com a millora), el Consorci TACOALT posarà a la seva disposició 

els següents mitjans, amb la periodicitat que s’indica:  

 

• Dues tardes a la setmana: un plató de 130 m2 de gravació de programes de 

format mitjà, amb una realització de 20m2 equipada amb una taula Snell & 

Wilcox model Kahuna 360 i control de so amb una taula Yamaha model DM 

1000. Aquest plató té tres càmeres JVC PROHD operades manualment.  

 

• Els set dies de la setmana: un plató virtual d’informatius i programes de petit 

format. És un espai de 34 m2  equipat amb tres càmeres robotitzades i amb 

un control de realització de 19 m2 tot just al costat d’aquest plató. 

 

SISENA. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL PLATÓ I REALITZACIÓ DE TV 

 

En el cas de que el licitador ofreni la utilització d’un plató propi o llogat, els 

requeriments necessaris per a la correcta prestació del servei seran com a mínim els 

següents, amb el benentès que si la Mesa considera que de la documentació aportada 

no es desprèn el compliment d’aquests requisits mínims, no s’acceptarà el plató ofert 

ni per tant es puntuarà com a millora: 

 

1. En la zona del plató TV: 

• 3 càmeres d'estudi HD equipades amb: trípode professional amb dolly, visor 

a color, zoom i enfoc remot. (moto) 

• 3 CCU per a les càmeres d'estudi. 

• 3 microcascos per als operadors de càmeres enllaçats a través d'estació 

intercom ordres realització.  

• 2 'pinganillos' per a presentadors programes amb el seu corresponent sistema 

de  

• comunicació sense fils per interacció amb realització. (emissors + receptors 

corresponents). 

• 6 micròfons sense fils estil corbata per presentadors + convidats programa 

(emissors + receptors corresponents) 

• 1 micròfon de ma sense fils per intervencions puntuals durant programa de 

TV 

• Altaveus a plató per retorn de pgm (linia aux de taula *tot menys micròfons) 

• microfonia i accessoris necessaris per sonoritzar en directe formacions 

musicals,  màxim 4 components. (micròfons, peus de micros, cablejat, 

adaptadors diversos, etc...) 

• Decorat SET de televisió amb els complements necessaris 

• Sistema d’il·luminació professional per dissenyar una planificació adient al SET 

projectat (mínim 8 focus tipus llum calenta, frontals+contres i 3 unitats 

panells llum freda) 

• Sistema d'il.luminació professional per actuacions musicals. (tipus colometria 

leds) 

 

2. En la zona de realització TV: 
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• Taula de vídeo HD mínim 6 entrades amb sortida MASTER SDI HD 

• Sistema multipantalla compatible 

• Taula de so dimensionada a les necessitats tècniques requerides 

• Receptors microfonia sense fils 

• Control CCU càmeres estudi 

• Sistema de PLAY-OUT compatible per reproducció arxius .MXF 

• Sistema de retolació en directe CG 

• Estació intercomunicadors per comunicació operadors de càmeres i 

presentadors 

• Gravador PGM HD o sistema d'enregistrament HD adient per lliurar via 

servidor  

• FTP programes de TV tancats llestos per emissió (tipus d'arxiu a definir) 

• 1 PC d'ofimàtica a disposició del director de programa 

 
SETENA. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I D’IMATGE. 

 

1.TAC12 és titular dels drets d’explotació i imatge col·lectius sobre la producció de 

continguts i serveis originats objecte d’aquest contracte.  

 

2. Als efectes de les campanyes publicitàries o altres tipus de promocions dels 

continguts i serveis que presta TAC12, l’adjudicatari garanteix l’aparició en les 

mateixes del personal que aporta, si així es requerit per la direcció del Canal. 

 

3. L’adjudicatari representa, als efectes d’aquesta contractació, els interessos 

professionals de les persones que li presten els seus serveis i, en conseqüència, està 

en disposició de declarar i acreditar que compta amb la totalitat dels drets 

d’explotació de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge que necessàriament hagi 

d’aportar, expressa o tàcitament, per al desenvolupament d’aquest servei. 

 

4. D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari cedeix i/o autoritza a favor de TAC12 i del 

Consorci TACOALT, en la formulació del contracte derivat d’aquesta licitació, els drets 

d’explotació de la seva imatge i nom i també els del personal que a efectes d’aquesta 

contractació representa, i els que se’n deriven del seu us, amb fins acreditatius, 

promocionals i/o publicitaris per a la contractant, la seva marca i els productes 

objecte de la seva activitat. 

 

5. L’adjudicatari s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit, d’acord amb allò previst en 

la Llei de Propietat Intel·lectual, i en concret els seus articles 8, 32.1 i 51, les 

autoritzacions i cessions de drets d’autor i d’imatge que corresponguin al personal 

que presti els serveis objecte d’aquest contracte i els dels convidats dels espais. En 

qualsevol cas, es presumirà que l’adjudicatari ha adquirit els drets pertinents i amb 

facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant 

de qualsevol reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-

se per tercers a TAC12 o al Consorci TACOALT, hagin o no participat directament en 

els continguts produïts. 

 

6. TAC12, com a titular per tant de tots els drets d’explotació sobre els continguts 

que directament s’elaboren sota el paraigües d’aquest contracte els podrà promoure 
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i comercialitzar, de forma exclusiva per si mateix o fent ús de la facultat de cessió a 

tercers, com consideri més convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació 

pública, difusió i/o transmissió analògica o digital, gratuïta o contraprestació i en 

qualsevol suport o format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al 

mercat. 

 

Tarragona, octubre 2019. 
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