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PLEC DE CLÀUSULES GENERALS ECONÒMICO-JURÍDIQUES REGULADORES 
DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRA CONSISTENT EN LA IMPLANTACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP 
DE RUGBI BALDIRI ALEU DE LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 

 
 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.  
És objecte d’aquest contracte d’obra consistent en l’execució de les bases tècniques per 
la implantació de gespa artificial del camp de rugbi Baldiri Aleu de la Unió Esportiva 
Santboiana (UES), situat al C/Baldiri Aleu 7 de Sant Boi de Llobregat. Les esmentades 
Bases Tècniques van ser aprovades per acord de la Junta Directiva de la UES en sessió 
de 17 d’abril de 2019. Les prescripcions sobre els materials a instal·lar, característiques 
de la gespa artificial i altres queden descrites en el projecte tècnic, els principals 
components són els següents:   

 Base elástica prefabricada de 20 mm de gruix amb una capacitat d’absorció 
d’impactes <55% segons assaig i assoliment dels requeriments de les 
Especificacions de Rendimient de gespa artificial de rugbi de World Rugby 
 

 Gespa artificial especialmente dissenyada per a la pràctica del rugbi, tipus Vertex 
360 o similar, amb combinació de dues fibres de polietilè d’alta densitat, la qual 
va instal·lada sobre la base elástica esmorteridora anterior, amb les línies de 
marcatge en el mateix material de 100 mm d’amplada de color blanc segons 
reglamentació de la FER i de World Rugby. 

S'inclouran tots els assaigs d'obra acabada necessaris per la obtenció dels certificats de 
la FER i de World Rugby, la tramitació i lliurament d'aquesta documentació acreditativa 
a l’UES.  Entenent que: 

Gespa Artificial de Rugbi significa una superficie de joc artificial per 
entrenaments i joc de rugbi, que compleixi els requerimients de les 
Especificacions de Rendimient de la Gespa Artificial de Rugbi i la Regulació de 
World Rugby. 
Proves de camp significa l’examen d’ una superficie(s) de joc artificial per una 
part d’una Entitat de proves d’acord amb les Especificacions de Rendimient de la 
gespa Artificial de Rugbi de World Rugby 
Evaluació de les proves  
Tres categoríes básiques que determinen l’aptitud d’una superficie artificial de 
joc per al rugbi.  
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2.- PREU.  

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d’adjudicació és el de               
501.282,19 euros, Iva exclòs, al que cal afegir el corresponent 21% en aquest concepte 
d’Iva. Es farà amb càrrec a la partida d’inversions del pressupost de la UES, 
complementat amb aportacions d’ajuts econòmics de les d’administracions publiques, 
pel que es segueixen criteris de concurrència i transparencia del procediment 
d’adjudicació a través del portal Web de la UES.  Es determina, en aquest contracte, la 
improcedència de la revisió de preus. El contractista no pot reclamar cap variació en els 
preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del projecte.  

3.- PAGAMENT.  

El pagament es farà en base a les certificacions mensuals dels treballs efectuats que 
s’abonaran en els terminis establerts legalment i fixats en el contracte, l’import 
corresponen a la prestació realitzada en el període, mitjançant la presentación de 
factures que recolliran les certificacions mensuals de l’obra executada. La seva confecció 
es farà amb les relacions valorades amb els amidaments i els preus unitaris del 
pressupost, i aplicant la baixa resultant de l’adjudicació. 

La direcció facultativa de les obres ha de donar conformitat a les certificacions i a les 
factures corresponents, les quals es faran arribar a les oficines de la UES  

Previ a l’emissió de la darrera certificació, el contractista haurà de portar tots els 
butlletins i certificats necessaris per a la legalització i la documentació as-built completa. 

No s’admet la revisió de preus al tractar-se d’una obra amb un ntermini d’execució 
inferior a un any. 

4.- TERMINI D’EXECUCIÓ.  

Les obres definides en el present projecte s’executaran en el termini màxim de 8 
setmanes des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici 
de l’obra, a excepció de l’entrega de la certificació de qualitat World Rugby , pel que hi 
haurà un termini superior des de la data de final d’obra. En el cas d'incompliment del 
termini total assenyalat o dels terminis parcials que s'estableixin per causa no derivada 
de força major, la UES contractant pot optar per la resolució o per exigir-ne el 
compliment, i s'hi aplicaran les penalitats d’acord amb allò que es preveu en la clàusula 
14 d’aquest plec de condicions. El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del 
termini d'execució ha de ser comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de 
l'obra, en endavant director, al president de la UES, en el moment de produirse, per tal 
que pugui apreciar-se si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini 
d'execució. 

5.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA.  

Tal i com es preveu a la clàusula 9 del present plec de condicions, l’empresa que hagi 
obtingut la major puntuació haurà d’acreditar que dóna compliment als requisits de 
solvència econòmica i financera i també de la solvència tècnica i professional presentant 



3 
 

la información adient i el Currículum de l’empresa en execució de camps de gespa 
artificial de futbol o rugbi durant els darrers 5 anys.  

6.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI  

L'adjudicatari està obligat a executar les obres d'acord amb el plec de prescripcions 
tènciques i el projecte aprovat i amb els plecs de clàusules corresponents. L'adjudicatari 
es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva 
formalització. També seran a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició i col·locació dels cartells 
indicatius de l'obra, si s’escau, d'acord amb allò previst al projecte. Les despeses 
d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a càrrec del contractista fins a un 
import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de l'obra. Serà obligació del 
contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. L’adjudicatari al 
final de l’obra ha de presentar una memòria amb plànols as-built que reculli tots els 
serveis i encomeses construïdes.  

Els materials de l’obra hauran de contenir el Certificat de qualitat ISO 9001 i UNE 15330-
1, els certificats d'assajos realitzats per laboratoris acreditats i reconegut World Rugby 
d'acord amb les exigències del concepte de qualitat per a gespa artificial de rugbi. 

En el supòsit que el camp no assolis la certificació World Rugby, el contractista haurà de 
realitzar totes aquelles tasques necessàries per assolir aquella certificació, incloent-hi 
els nous assajos de comprovació amb els laboratoris autoritzats, sent al seu càrrec el 
cost dels mateixos així com la resta de treballs i/o subministraments que s'hagin de 
realitzar per assolir la certificació esmentada.  

L’adjudicatari haurà de donar compliment a tota la normativa legalment establerta en 
matèria de treball i seguretat social. Haurà de disposar del personal necessari i idoni per 
a l’execució de l’obra contractada, essent l’únic responsable del mateix, i per tant, de la 
seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons les 
necessitats. L’adjudicatari ha de garantir a les persones treballadores adscrites a 
l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi 
el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació.  

7.- DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.  

Les proposicions per optar a aquest procediment s'han de presentar a les oficines de la 
UES (Carrer Baldiri Aleu, 7 – Sant Boi de Lobregat) de dilluns a divendres de les 8:30 i fins 
a les 18 hores, màxim fins el dia 13 de maig a les 18,00 hores d’acord amb la 
corresponent convocatòria de licitació al web de la UES.  

La documentació a presentar serà la següent: 

Un sobre tancat, en el qual s'ha de fer constar el següent: " Documentació i referències 
per optar a l’adjudicació, mitjançant procediment de licitació obra consistent en la 
implantació de gespa artificial del camp de rugbi del Baldiri Aleu, que presenta 
l'empresa ________" En el sobre s’haurà d’indicar així mateix l’adreça electrònica del 
licitador, per tal que se’l pugui informar dels resultats i d’altres tràmits que s’escaiguin. 
Cal incloure-hi la documentació següent:  
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 Declaració responsable de donar compliment a les obligacions d’acord amb el 
Model de Declaració del present plec de condicions.  

 Empreses que tinguin en la seva plantilla persones amb discapacitat o en situació 
d’exclusió social. S’hauran de presentar els documents que acreditin que, en el 
moment de presentar la proposició, tenen a la seva plantilla un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100 o que l’empresa licitadora 
està dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de persones en 
situació d’exclusió laboral. 

  Cal incloure-hi la proposició ajustada al model següent: Identificació de la 
persona que presenta la proposició:  …, veí/veïna d.…, amb domicili ..., amb el 
DNI número ......................, en nom propi/en representació d...........,  

Manifesto:  

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci del procediment de licitació per a 
l’adjudicació del contracte d’obra consistent en la implantació de gespa artificial 
del camp de rugbi Baldiri Aleu i de les clàusules que regeixen l'esmentat 
procediment.  

2. Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i em comprometo a la 
seva execució per la quantitat de (en lletres i números) .......................... euros 
(IVA a part).  

3. Declaració relativa a l’ampliació del termini de manteniment de l’obra, 
expressat en anys.  

4. Declaració relativa a l’ampliació del termini de garantia de l’obra expressat en 
anys.  

5.-Millores sense cost: relació de les millores que ofereix sense cost per la UES 
amb detall i justificació del seu import de pressupost  

Preferents per la UES 

a) Proposta per tapar al llarg de la zona inferior de la gradería, 
actualmente oberta i amb el talús i la fonamentació a la vista, per 
protegir, ja sigui amb paret d’obra construïda in situ, ja sigui amb 
algun altre sistema amb xapa metàl·lica o altre material 

b) Ampliació pel lateral oest en una franja d’1,5 m d’amplada al llarg 
dels 146m de longitud del terreny de joc, de la implantació de la 
subbase elástica i la gespa artificial per aconseguir major amplada 
de camp 

c) Execució d’una solera de formigó en una superficie de 400 m2 en 
la planta baixa de l’edifici de vestidors del camp de rugbi. 
Explanació i nivellació del terreny i formació d’encastat de 10 cm. 
de grava. Solució de tres paviments tècnins del gimnàs: 83 metres 
cuadrats de paviment tecnic de treball de força i pes lluire, 58 
metres cuadrats de tatami, 260 metres cuadrats de paviment de 
gespa artificial d’inteior especial per treballs d’arrossgament i 
treball dinamic. 
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d) Ampliació de la plataforma del marcador per a transmissions de 
TV, per aconseguir el seu centrat a la nova situación del mig camp 
del terreny de joc 

e) Eliminació i tal·la de la filera d’arbrat de la tanca est del camp de 
rugbi. Adequació d’aquesta zona amb dos carrils de tartan 
d’atletisme de 80 metres de llarg ,mes la realització d’un sorral de 
sorra de patja i cobriment de la resta amb gespa artificial d’amunt 
solera de formigó 

f) Amplicaió del carril de formigó de la zona nord en 1,5m, per pas de 
vehicles pessats 

 Altres opcionals 

 a)…..//…… 

 ......................,        de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) 

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PLIQUES.  

L’endemà de finalitzar el període de presentació de les proposicions la Junta Directiva 
de la UES conformada com a mesa de contractació i constituïda pel President de la UES,  
i a la qual també podran incorporar-se els assessors que resultin necessaris, s'obriran els 
sobres de les ofertes rebudes per optar al contracte d’obra de nova gespa artificial i el 
secretari de la UES comprovarà la relació dels documents que figuren en cada un d'ells.  

La Mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que compleixin el que 
estableix aquest Plec de clàusules, i excloses les que tinguin algun defecte que no pugui 
ser esmenat. Si s'observessin defectes o omissions subsanables en la documentació 
presentada, la Mesa podrà concedir, si ho considera convenient, un termini no superior 
a dos dies naturals, perquè el licitador esmeni l'error.  

La Mesa de Contractació prèvia emissió dels informes tècnics que es considerin 
necessaris, valorarà i puntuarà les pliques d’acord amb els criteris d’adjudicació 
previstos en aquest plec.  

9.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  

La Mesa de Contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els criteris 
següents (establerts per ordre decreixent d'importància i en base a una valoració 
màxima de 100 punts):  

 

 

9.1. Oferta económica (30 punts).  

Els licitadors presentaran les seves propostes amb una proposta per import igual al valor 
base de licitació, sense cap  % de baixa pel que fa al projecte d’implantació de la gespa 
artificial, però amb una valoració del import de les les millores complementaries al 
projecte, lligades a la millora de la instal·lació esportiva, pel que el licitador certificarà la 
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totalitat de l’import de la licitació, però aniran al seu càrrec l’execució de les milloris que 
proposi. 

Aquest primer criteri de valoració (9.1) avalua, l’import econòmic de la suma de totes 
les millores oferides sense cost per a la UES. En canvi l’apartat 9.3 avalua la qualitat i la 
selecció de les millores que més interés i profit que considera la UES. 

El criteri a seguir per puntuar la part econòmica serà el de donar els 30 punts a l’oferta 
económica més alta en millores a la instal·lació del Baldiri Aleu i conseqüentment la  
proposta que dediqui més pressupost a executar millores al projecte.  

La puntuació es calcularà aplicant la fórmula següent: 
 

        Pressupost vàlid de l'oferta del licitador 
PUNTS = 30 x ----------------------------------------------------------- 

        Pressupost vàlid de l’oferta de millores més alta 
 
La suma de les valoracions de l´import de la totalitat de les millores com a màxim serà 
de 90.000€ (sense iva) i no podrà superar aquet import. 

9.2. Millores en les característiques tècniques de la gespa artificial (25 punts): 

Es tindran en compte les posibles millores en relació a les diferents característiques de 
la gespa artificial establertes en el projecte o descrites com a mínimes exigibles, amb els 
següents criteris i amb la distribució lineal entre el màxim i el mínim valor dins de cada 
apartat: 

a) Augment del ample en mm de la fibra monofilament principal :  0-4 punts 
b) Augment Dtex total dels fils monofilaments i fibril·lats:  0-5 punts 
c) Composició de la base prefabricada:  

- Base elàstica en rulls deplegables.    0-1 punts 
- Base elàstica en llosetes intercanviables:   0-3 punts 

d) Augment nervis del fil monofilament principal:   0-6 punts 
e) Assaig per laboratori homologat , amb el numero de cicles: 0-6 punts  

 
     

A totes le sofertes rebudes, en cadascun dels apartats de qualitat, s’assignarà la 
puntuació que correspongui segons la distribució matemática lineal entre valors 
extrems de entre totes les ofertes admeses, segons les fitxes de les caracteríctiques. 
L’acompliment d’aquests será verificat en obra i s’haurà de certificar pel laboratori. 

9.3.- Millores sense cost (25 punts). 

Els licitadors poden presentar millores sense cost , pèro es valoraran de manera especial, 
quines proposen i quina valoració de pressupost fixen per a cada una de les escollides, 
de tal manera que l’import de la suma resultant utilitzat  en l’apartat 9-1 anterior, 
coincideixi amb la suma dels imports de les millores escollides, lligades a la millora de la 
instal·lació esportiva, pel que el licitador certificarà la totalitat de l’import de la licitació, 
però que la seva execució anirà al seu càrrec: 
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g) Proposta per tapar al llarg de la zona inferior de la gradería, 
actualmente oberta i amb el talús i la fonamentació a la vista, per 
protegir, ja sigui amb paret d’obra construïda in situ, ja sigui amb 
algun altre sistema amb xapa metàl·lica o altre material......... fins 
a 4 punts 

h) Ampliació pel lateral oest en una franja d’1,5 m d’amplada al llarg 
dels 146m de longitud del terreny de joc, de la implantació de la 
subbase elástica i la gespa artificial per aconseguir major amplada 
de camp.......... fins a 4 punts 

i) Execució d’una solera de formigó en una superficie de 400 m2 en 
la planta baixa de l’edifici de vestidors del camp de rugbi. 
Explanació i nivellació del terreny i formació d’encastat de 10 cm. 
de grava. Solució de tres paviments tècnins del gimnàs: 83 metres 
cuadrats de paviment tecnic de treball de força i pes lluire, 58 
metres cuadrats de tatami, 260 metres cuadrats de paviment de 
gespa artificial d’inteior especial per treballs d’arrossgament i 
treball dinàmic.......... fins a 5 punts 

j) Ampliació de la plataforma del marcador per a transmissions de 
TV, per aconseguir el seu centrat a la nova situación del mig camp 
del terreny de joc.......... fins a 3 punts 

k) Eliminació i tal·la de la filera d’arbrat de la tanca est del camp de 
rugbi. Adequació d’aquesta zona amb dos carrils de tartan 
d’atletisme de 80 metres de llarg ,mes la realització d’un sorral de 
sorra de patja i cobriment de la resta amb gespa artificial d’amunt 
solera de formigó.......... fins a 5 punts 

l) Amplicaió del carril de formigó de la zona nord en 1,5m, per pas de 
vehicles pessats.......... fins a 4 punts 

 

 

9.4. Termini d’execució (10 punts). 

El termini ofertat per a l’execució només es valorarà si porta justificació detallada, 
terminis i recursos a emprar, nivel d’obra a executar setmanalment, complementat si 
cal amb escrits dels fabricants dels subcontractistes de garanties de fabricació i 
disponibilitat dels materials i que justifiquin el termini ofertat d’obres. 

S’atorgaran 10 punts per l’oferta que redueixi més i acrediti suficientment el termini que 
es proposa. 

La execució estimada serà de 8 setmanes. S´atorgarà 1,25 punts per setmana que es 
rebaixi de la duració estimada. 
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9.5. Gestió I organització de les obres (10 punts). 

Valoració de la documentació gràfica i escrita de l’organització de l’obra, del 
desenvolupament detallat i precís de la implantació i senyalització de l’obra, casetes, 
dipòsits, accessos, moviments …....... fins a 4 punts 

Presentació gràfica de la implantació i organització espaïal de l’obra -…..... fins a 4 punts. 

Introducció de millores mediambientals en procediments d’execució de treballs que 
minimitzin l’impacte a l’entorn (soroll, pols, vibracions,etc…) i productes o serveis 
provistos d’etiqueta ecològica o informe tècnic de fabricant o assaig elaborat per 
organismo tècnic oficialment reconegut…......fins a 2 punts.  

La mesa pot sol·licitar l’assessorament dels serveis tècnics de la dirección facultativa  o 
d’altres tècnics externs, per tal d’efectuar la valoració. El procediment a seguir en cas 
que es presentin ofertes econòmiques amb valors anormals o desproporcionats, serà el 
demanar explicacions i justificacions al licitador que documentin i sustentin aquesta 
oferta económica.  En cas que dues o més proposicions obtinguin la mateixa puntuació, 
es valoraran quines d’elles tenen major representatiivitat tenint  en plantilla personal 
amb discapacitat o en situació d’exclusió social. En cas de persistir la igualtat entre dos 
o més licitadors un cop comptat el percentatge de treballadors en plantilla amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social, tindrà preferència la proposició econòmica 
més baixa de les presentades pels licitadors en igualtat de puntuació. Si encara persistís 
la igualtat es procedirà a seleccionar la proposició per sorteig. 

10.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  

El contractes haurà de formalitzar-se en document administratiu que s’ajusti amb 
exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per 
a accedir a qualsevol registre públic. La formalització del contracte s’haurà d’efectuar no 
més tard dels dos dies hàbils següents a la data de recepció de la notificació de 
l’adjudicació. No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia 
formalització. 

Caldrà adjuntar a la documentació còpia de la Pòlissa o assegurança de Responsabilitat 
Civil de l’empresa adjudicatària  que cobreixi possibles danys i perjudicis, amb un límit 
mínim per sinistre de 600.000 € i un sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE.  

Es designa com a responsable del contracte al President de la UES que serà l’interlocutor 
amb l’empresa adjudicatària i li correspondrà efectuar el seguiment del contracte, 
havent de posar en coneixement de l’òrgan de contractació les incidències que surgeixin 
en la seva l’execució, els possibles incompliments contractuals, les modificacions i 
eventuals pròrrogues, així com qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant. 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte a dalt esmentades 
s’entendran sempre sens perjudici de les que corresponguin al Director Facultatiu. 

 12.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA.  
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El contracte que s'estableixi entre la UES i l'adjudicatari és a risc i ventura del 
contractista, de manera que el club eludeix tota mena de perjudicis que el contractista 
pugui ocasionar com a conseqüència de l'adjudicació de l'obra fins a la seva liquidació, 
per la qual cosa se’l considera com a únic responsable, llevat que derivin dels vicis del 
projecte o d'ordres directes de la UES. El contractista ha de posar al capdavant de l'obra 
personal competent encarregat de la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i al 
projecte aprovats i a les instruccions que rebi del director facultatiu de l'obra.  

13.- TERMINI DE GARANTIA i RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.  

El termini de garantia de l'obra es fixa mínim en 1 any a comptar des de la data en que 
es realitzi la recepció de l’obra, no obstant podrá ser superior d’acord amb la posible 
millora o ampliació que hagi pogut oferir l’empresa adjudicatària. Tot això, sens perjudici 
de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual podrà reclamar-se dins el 
termini de 10 anys a comptar de la data de recepció de les obres. 

 14.- PENALITATS  

S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a 
continuació:  

a) Per l’incompliment de les condicions d’execució: L’incompliment de qualsevol de les 
condicions d’execució establertes en aquest Plec, incloent les propostes o millores 
ofertes pel contractista, així com aquelles propostes de mitjans materials i personal que 
hagin estat valorades com a criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor, donarà lloc 
a la imposició de les següents penalitats: - Com a regla general, la seva quantia serà un 
1% de l’import de l’adjudicació del contracte, tret que, motivadament l’òrgan de 
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podran arribar 
fins un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. Es considerarà com a molt greu 
l’incompliment de les propostes de mitjans materials i personal que hagin estat 
valorades com a criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor. La reiteració en 
l’incompliment es tindrà en compte per a valorar la gravetat. El compliment per 
l’adjudicatari de les condicions d’execució podrà verificar-se per l’òrgan de contractació 
en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al 
temps de la recepció o finalització del contracte.  

b) Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els 
següents termes: - Com a regla general, la quantia de la penalitat serà d’un 1% de 
l’import d’adjudicació, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment sigui greu o molt greu, en aquest cas podrà arribar fins a un 5% o fins el 
màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en 
compte per a valorar la gravetat. - En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al 
contractista de l’obligació que legalment li correspon en quant a la reparació dels 
defectes.  

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagués 
incorregut en demora en el compliment dels terminis parcials o del termini total 
establerts, s’aplicaran les penalitats previstes a l’article  
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15.- IMATGE, INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT.  

L’adjudicatari s'obliga a guardar secret i mantenir en la més estricta confidencialitat tota 
la informació a la que tingui accés en compliment d'aquest contracte, i a subministrar-
la únicament a personal autoritzat. L’adjudicatari s'abstindrà d'efectuar cap tractament, 
ja es tracti de reproducció, ús, conservació, etc., amb les dades subministrades per la 
UES o rebudes de tercers que intervinguin en els treballs per a finalitats diferents de 
l'estricte compliment d'aquest contracte. Aquestes dades no es podran facilitar a 
tercers. Un cop acabats els treballs, l’adjudicatari s'obliga a lliurar a la UES tots els arxius, 
documents i, en general, dades de què disposi en virtut d'aquest contracte. 
L’adjudicatari no podrà establir al lloc de realització dels treballs cap tipus de rètols o 
cartells amb finalitats publicitàries de la seva empresa, sense el consentiment previ de 
la UES.  

16.- NORMATIVA ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.  

Les obres definides en el present projecte s’ajusten a en tot allò que preveu el Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, o normativa que 
es dicti en desenvolupament o substitució d’aquesta.  

17.- SEGURETAT I SALUT LABORAL.  

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut (o, si s'escau, de l'estudi bàsic), l'adjudicatari 
està obligat a elaborar i lliurar a la corporació, en el termini màxim d’1 setmana a 
comptar des de la notificació de l’adjudicació, un pla de seguretat i salut en el treball, en 
el qual s'han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes 
a l'estudi (o estudi bàsic), d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres. No es pot iniciar 
l'execució de l'obra fins que la UES hagi aprovat el pla de seguretat i salut en el treball, 
lliurat per l'adjudicatari. 

 18.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTE. 

Les parts accepten expressament sotmetre’s a la jurisdicció civil per a la resolució dels 
conflictes que puguin sorgir a conseqüència del compliment o incompliment del present 
Contracte o de la interpretació dels seus pactes. Serà causa de resolució l’incompliment 
de qualsevol de les seves clàusules, prèvia denúncia d’una de les parts signants.  

Sant Boi de Llobregat 29 d’abril de 2019 

  



11 
 

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LICITADORS 

El senyor/a .................................................................., amb DNI núm. 
.............................................. actuant en nom i representació de l’empresa 
................................ en qualitat de ..................... i segons escriptura pública atorgada 
davant del Notari ............. de data ................. , amb CIF ............................ domicili social 
.................................................. i adreça de correu electrònic .............................; declara 
sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del 
contracte ..................................  

a) Està facultada per a contractar donat que compleix les condiciones establertes 
legalment.  

b) No es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a l’article 60 del 
RD Legislatiu 3/2011.  

c) Es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  

d) No incorre en cap de les condicions especials d’incompatibilitat per contractar 
previstes a l’article 56 del RD Legislatiu 3/2011.  

e) Dóna compliment als requisits de solvència econòmica o financera.  

f) Dóna compliment als requisits de solvència tècnica o professional exigits al plec de 
condicions i comprometent-se a instal·lar la gespa d’acord amb els requisits tècnics i de 
qualitat previstos al mateix.  

g) Es compromet a subscriure la pòlissa de responsabilitat civil prevista al plec de 
condicions.  

h) Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 
l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 i) Que es compromet a donar estricte compliment a tota la normativa relativa a la 
prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats empresarials I per a que consti 
signo aquesta declaració responsable, (lloc i data) 

 Signatura de l’apoderat  

 

 

 

 


