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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGEIX EL CONTRACTE, PEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
CONCURS , PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LES ESPECIALITATS 
PREVENTIVES DE SEGURETAT EN EL TREBALL I VIGILÀNCIA DE LA SALUT ALS 
TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  

 
 

ABRIL DE 2008 
 
 
 

CONCURS PÚBLIC  SE 25/08 

- Publicat al DOGC:  Núm. 5120 de data 28 d’abril de 2008 

- Presentació de proposicions: registre  general  de la URV, Edifici Rectorat.  C/ Escorxador, s/n, 
43003 Tarragona 

- Termini de presentació de proposicions:  fins al dia 13 de maig de 2008 a les 13:30  hores  
- Obertura d’ofertes: Es comunicarà oportunament per fax a totes les empreses licitadores 

 
Per consultes de caire administratiu adreceu-vos a:  
Oficina de Contractació i Compres 
Tel. 977559502 
 
Per consultes de caire tècnic adreceu-vos a:   
Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals  
Tel. 977 558269 
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Quadre de característiques del contracte de serveis 

pel sistema de concurs obert 
 
Expedient núm.: SE 25/08 
 
A. Objecte: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LES ESPECIALITATS 
PREVENTIVES DE SEGURETAT EN EL TREBALL I VIGILÀNCIA DE LA SALUT ALS 
TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  

 
A.1 Codi (CPA-2002): 85.14.18 
 
B. Pressupost de licitació: màxim de 120.000,00  €, inclòs l’IVA.(cent vint mil) 
 
C. Forma de determinació del preu: a tant alçat. 
C1: Facturació: per trimestres vençuts 
 
D. Partida pressupostària: 0300518-7021-2276, pel que fa a l’anualitat 2008 
 
E. Pluriennalitat: si 
 
2008: 30.000,00 EUR 
2009: 60.000,00 EUR 
2010: 30.000,00 EUR 
 
Aquesta distribució està en funció de la prestació efectiva del servei durant els 6 mesos de l’exercici 
2008; una vegada signat el contracte, l’import adjudicat s’ajustarà a les mensualitats reals.  
 
L’adjudicació del contracte resta condicionada a l’aprovació de la despesa per part del Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili. 

 
F. Classificació empresarial: Tot i que en aquest expedient no és obligatòria l’acreditació de la 
classificació empresarial, les empreses podran optar per presentar enlloc de la solvència econòmica i 
financera, i tècnica i professional esmentada en la clàusula setena, la classificació en el  Grup N, 
Subgrup 1, en qualsevol de les seves categories, d’acord amb l’article 37 del RD 1098/2001. 
 
G. Garantia provisional: 2.400,00 EUR 
 
H. Percentatge màxim de subcontractació: L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la 
realització del contracte, fins al 50% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació per escrit a la 
Universitat Rovira i Virgili  del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a 
l’article 15 del TRLCAP. 
 
I. Garantia definitiva: 4% import d'adjudicació. 

 
J. Termini d'execució del contracte: 2 anys, des de les 00.00 hores del dia 1 de juliol de 2008 fins a 
les 24.00 hores del dia 30 de juny de 2010 
 
K. Termini de garantia: 3 mesos 
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L. Revisió de preus: No serà revisable el període d’execució inicialment contractat. En el cas de 
pròrroga, el preu del contracte es revisarà  sense que l’increment o disminució puguin superar el 
resultat d’aplicar els índex generals i específics de l’IPC, publicats per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
La data que es tindrà en compte per determinar la base  per a l’inici del càlcul de l’índex de revisió 
serà la del darrer dia de presentació d’ofertes.  
 
M. Admissió de variants: no. 
 
N. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: ordinària (article 70 TRLCAP), obert (article 73.2 
TRLCAP) i concurs (74.3 TRLCAP). 
 
O. Aprovació de l’expedient: de conformitat amb l’article 69.1 TRLCAP. 
 
P. Sistema específic de penalitats: veure apartat 3 del Pec de prescripcions tècniques 
 
Q. Protecció de dades de caràcter personal: Les dades a tractar es consideren de nivell alt 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE PEL 
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I CONCURS, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LES ESPECIALITATS PREVENTIVES DE SEGURETAT EN EL 
TREBALL I VIGILÀNCIA DE LA SALUT ALS TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI  

 
 
I. Disposicions generals 
 
Primera. Règim jurídic del contracte. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest plec de clàusules administratives 
particulars, pel quadre de característiques que l'acompanya i pel plec de prescripcions tècniques que 
es recullen a l’Annex 1. 
 
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament al Text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques (TRLCAP), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny i al 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). Supletòriament, s'aplicaran la resta de normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o dels altres documents contractuals 

de tota índole que puguin ser d’aplicació en l'execució de la cosa pactada no eximirà l'adjudicatari o 

l’adjudicatària de l'obligació de complir-los. 

 
 
Segona. Objecte del contracte. 
 
L'objecte del contracte és el que s'esmenta a l'apartat A del quadre de característiques, juntament 
amb la codificació corresponent, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 204/2002 de la Comissió, de 
19 de desembre de 2001, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, de 29 
d’octubre de 1993, relatiu a la classificació estadística de productes per activitats (CPA-2002) en la 
Comunitat Europea. 
 
D'acord amb l'article 51 TRLCAP, la concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte 
es determinen al plec de prescripcions tècniques. 
 
 
Tercera. Pressupost de licitació. 
 
L'import del pressupost de licitació formulat per l'Administració és el que figura a l'apartat B del 
quadre de característiques. Aquest pressupost inclou l'import dels impostos i càrregues fiscals 
corresponents, especialment l’IVA.  
 
 
El sistema de determinació del preu del present contracte consistirà en preus referits a components 
de la prestació, unitats d'obra, unitats de temps o en aplicació d'honoraris  per tarifes o en un tant 
alçat quan no sigui possible o convenient la seva descomposició o en una combinació de vàries 
d'aquestes modalitats d'acord amb el que s'estableixi a l'apartat C del quadre de característiques i en 
el plec de prescripcions tècniques o en el contracte. 
 
Quarta. Existència de crèdit. 
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S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al pagament dels 
treballs objecte d'aquest contracte. La partida pressupostària a la qual s'aplicarà aquest crèdit és la 
que s'esmenta a l'apartat D del quadre de característiques. 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l'exercici pressupostari anterior al de l'inici de l'execució, 
l'adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent, d'acord amb 
el que estableix l'article 69.4 del TRLCAP i les disposicions complementàries. Aquesta circumstància 
es farà constar a l’apartat O del quadre de característiques. 
 
Quan el termini d'execució del contracte comprengui més d'un exercici pressupostari i s'autoritzi la 
despesa d'abast pluriennal, es farà constar a l'apartat E del quadre de característiques. 
 
 
Cinquena. Capacitat per contractar. 
 
Estan facultades per subscriure aquest contracte amb la Univeristat Rovira i Virgili les persones 
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, d'acord amb el que estableix l’article 15 
TRLCAP, tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional i no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l'article 
20 de la mateixa Llei. 
 
A més, d’acord amb l’article 197.1 TRLCAP, les persones físiques o jurídiques esmentades a l’apartat 
anterior han de tenir finalitats o activitats directament relacionades amb l'objecte del contracte, segons 
disposin els respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una organització amb 
elements personals i materials suficients per a la realització de l'objecte d'aquest contracte. 
 
Les persones estrangeres d'estats no membres de la Unió Europea hauran de complir a més els 
requisits de l'article 23 TRLCAP. 
 
L'Administració pot contractar amb unions d'empresaris o d’empresàries que es constitueixin tem-
poralment a l'efecte sense que sigui necessària la formalització d'aquestes en escriptura pública fins 
que s'hagi efectuat l'adjudicació a favor seu. Aquests empresaris i empresàries quedaran obligats soli-
dàriament davant l'Administració i hauran de nomenar una persona representant o amb poder únic de 
la unió amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a l'extinció d’aquest, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin 
atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa. Els licitadors, tant persones físiques 
com jurídiques, que presentin oferta conjunta de licitació, hauran d’aportar una declaració 
responsable del compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, en cas de resultar 
adjudicataris del contracte.  
 
La durada de les unions temporals d’empresaris o d’empresàries serà coincident amb la del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
Els licitadors no podran subscriure cap proposta en agrupació temporal amb d'altres empreses, si ho 
ha fet ja individualment o figurar en més d'una unió temporal. La contravenció d'aquest precepte 
produirà la desestimació de totes les proposicions presentades. 
 
 
II. De les clàusules especials de licitació 
 
Sisena. Classificació del contractista. 
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Quan el pressupost base de licitació sigui igual o superior cent vint mil dos-cents dos euros amb 

quaranta-dos cèntims (120.202,42 €), la classificació s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació del 
certificat corresponent o bé una còpia legitimada notarialment.  
 
A aquest efecte, el licitador o la licitadora haurà d'estar en possessió de la classificació que s'es-
tableixi a l'apartat F del quadre de característiques. 
 
S’exceptuen de l’exigència de classificació els contractes de serveis compresos a les categories 6 i 21 
de l’article 206 TRLCAP (serveis financers i serveis jurídics) i els contractes que, dins de la categoria 26 
del mateix article, tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i els d’espectacles. 
 
 
Pel que fa a les licitadores o als licitadors no espanyols d'estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu serà suficient o bé que tinguin certificat de clas-
sificació o similar expedit per l'estat al qual pertanyen (article 26.2 TRLCAP) o bé que acreditin la 
solvència econòmica i professional en la forma que, d’acord amb els articles 16 i 19 TRLCAP,  
s’estableix en  l'Annex 2. 
 
 
Setena. Acreditació de la solvència. 
 
Quan el pressupost base de licitació sigui inferior a cent vint mil dos-cents dos euros amb quaranta-

dos cèntims (120.202,42 €), les empreses licitadores que no presentin la classificació orientativa 

prevista a l’Annex 2 amb caràcter potestatiu, així com les licitadores o els licitadors que estiguin 
exempts de tenir classificació d’acord amb la clàusula anterior, hauran de justificar la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional en la forma que, d’acord amb els articles 16 i 19 TRLCAP,  
s’estableix en  l'Annex 2 i a l'anunci de licitació.  
 
Les persones jurídiques dominants d'un grup de societats podran acreditar la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional d'acord amb les previsions de l'article 15.1 TRLCAP. 
 
Serà causa d’exclusió la manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la solvència requerida en 
l’Annex 2, sens perjudici d’allò establert a la clàusula desena. 
 
Vuitena. Procediment i criteris d'adjudicació. 
 
1. Aquest contracte s'adjudicarà pel procediment obert, forma de concurs, previst i regulat als articles 
73 a 81 i 85 a 90 del TRLCAP, d’acord amb l’apartat N del quadre de característiques. 
 
2. L'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableix l'article 86 TRLCAP, adjudicarà els treballs 
objecte d'aquest contracte al licitador o a la licitadora que, en el seu conjunt, faci la proposició més 
avantatjosa, segons els criteris objectius d’adjudicació que s'assenyalen a l'Annex 3, sense tenir en 
compte exclusivament el preu i sens perjudici de la facultat de declarar-lo desert. 
 
Els criteris objectius d’adjudicació s’indicaran en l’Annex 3 per ordre decreixent d’importància d’acord 
amb la ponderació que se’ls atribueixi. A més, s’hi podrà concretar la fase de valoració de les propo-
sicions en la qual aquests operaran i, si escau, la puntuació mínima que de la seva aplicació pugui 
exigir-se al licitador o a la licitadora per a continuar en el procés selectiu.  
 
En l’esmentat Annex 3 també es podran indicar els criteris objectius que serviran per apreciar, si 
escau, que la proposició no pot ser acomplida com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o 
temeràries.  
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En relació amb el criteri preu, d’acord amb l’article 86 del TRLCAP, la Mesa de contractació podrà 
apreciar, en el seu cas, que la proposició d’una empresa no pot ser complida com a conseqüència de 
considerar l’oferta econòmica desproporcionada o temerària, quan a igualtat de prestacions ofertes, 
cosa que haurà de ser degudament motivada, així resulti de l’aplicació dels criteris objectius 
establerts en l’article 85 RGLCAP. 
 
En aquest supòsit, la Mesa de Contractació demanarà a l’empresa afectada un informe justificatiu de 
la viabilitat de la seva oferta, que haurà de ser lliurat en el termini màxim de tres dies hàbils des de la 
notificació. A la vista d’aquest informe i del que elaboraran els serveis tècnics de l’Administració, la 
Mesa de Contractació podrà declarar l’oferta anormalment baixa amb la puntuació de zero punts . 
 
La resta d’ofertes que no siguin qualificades d’anormalment baixes seran puntuades rebent la màxima 
puntuació l’oferta més baixa i disminuint-se la puntuació proporcionalment a l’augment dels respectius 
pressupostos, d’acord amb la fórmula establerta a l’Annex 3 per aquest criteri. 
 
3. Els licitadors o les licitadores que justifiquin, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, 
tenir un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2% del total en plantilla, gaudiran de 
preferència en l'adjudicació, sempre que la proposició presentada sigui igual en els seus termes a la 
més avantatjosa segons els criteris que s'assenyalen a l'esmentat Annex 3. 
 
 
Novena. Presentació de proposicions. 
 
Els licitadors i les licitadores hauran de presentar les seves proposicions en sobre tancat en el lloc i 
fins la data que s'assenyali a l'anunci de licitació. Els licitadors i les licitadores també les podran 
presentar per correu dins del termini establert a l’anunci de licitació i, en aquest cas, les licitadores i 
els licitadors hauran de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a 
l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama el mateix dia. En cas 
que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no 
hagi arribat la proposició enviada per correu a l'òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en 
cap cas. 
 
En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus 
corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de 
desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat 
sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de 
correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al 
Registre General de la Universitat. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
2. Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l'acceptació incondicionada per 
part del licitador o de la licitadora del contingut del present plec de clàusules. 
 
3. Els licitadors hauran de presentar les proposicions en dos sobres tancats. 
 
La inclusió en el sobre A “documentació general”, del document de l'oferta econòmica i la resta de 
documentació tècnica que s’hagi d’incloure en el sobre B comportarà l'exclusió del licitador. 
 
En ambdós sobres s'ha de fer constar l'objecte del contracte que s'expressa a l'apartat A del quadre 
de característiques, el nom i dades del licitador i de la licitadora i la signatura del qui presenta la 
proposició. Els sobres hauran d'incloure la següent documentació: 
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Sobre A: documentació general 
 
a) En cas que el licitador o la licitadora sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o modi-
ficació, si escau, inscrita al Registre mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la 
legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es 
realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrit, si 
escau, en el corresponent registre oficial i en el qual constin les normes per les quals es reguli la seva 
activitat. 
 
b) En cas que el licitador o la licitadora sigui una persona física, Document Nacional d'Identitat i NIF i 
acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil. 
 
c) En el cas que la persona que signa l'oferta representi una empresa o una persona individual, còpia 
autèntica de l'escriptura que acrediti la representació, juntament amb la validació expedida pel 
Gabinet Jurídic de la URV . Així mateix, s’haurà de presentar declaració responsable conforme 
els poders són vigents i no han estat modificats, restringits o limitats, especificant la data de 
l’escriptura d’apoderament, el número de protocol i el nom del notari. S’adjunta model a 
l’Annex núm. 7.  
 
d) En el cas que diversos licitadors o licitadores presentin oferta conjunta de licitació, cadascun pre-
sentarà justificació de la seva personalitat, capacitat i representació en la forma assenyalada en les 
lletres a) b) i c). Els licitadors, tant persones físiques com jurídiques, que presentin oferta conjunta de 
licitació, hauran d’aportar una declaració responsable del compromís de constituir-se en Unió 
Temporal d’Empreses, en cas de resultar adjudicataris del contracte. La durada de la Unió Temporal 
d’Empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
e)  Les licitadores o els licitadors estrangers d'estats membres de la Unió Europea o d'estats 
signataris de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva capacitat d’obrar mitjançant la 
seva inscripció en els registres o la presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex 1 del 
RGLCAP.   
 
f) Els licitadors i les licitadores estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea han d'acreditar la 
seva capacitat d'obrar, mitjançant informe expedit per la respectiva missió diplomàtica espanyola o 
oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en què es faci constar que figuren 
inscrits en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb 
habitualitat en el tràfic local en l'àmbit de les activitats objecte d'aquest contracte.  

A més, hauran d'adjuntar un informe de la corresponent representació diplomàtica espanyola con-
forme l'Estat de procedència admet la participació de persones espanyoles en la contractació amb 
l'Administració. Els licitadors i les licitadores estrangeres d’Estats signataris de l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, que acreditin la seva condició, de 
conformitat amb l’article 10 del RGLCAP, no han de presentar l’esmentat informe de reciprocitat en 
els contractes de quantia igual o superior a l’assenyalada en l’article 203.2 TRLCAP. 
 
g) Certificat de classificació adequada i suficient, d'acord amb el que estableixi l'apartat F del quadre 
de característiques o còpia legitimada notarialment. En cas que no sigui exigible la classificació, els 
documents acreditatius (originals o còpia compulsada per l’Administració) de solvència econòmica i 
professional o tècnica que, d'acord amb els articles 16 i 19 TRLCAP, s'estableixin a l'Annex 2 i a 
l'anunci de licitació. Els licitadors o les licitadores que presentin oferta conjunta de licitació hauran 
d'acreditar cada un d'ells la corresponent classificació o solvència tal com disposa l'article 24.2 
TRLCAP. 
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h) Si és el cas, documentació acreditativa (original o còpia compulsada per l’Administració) que el 
licitador o la licitadora té contractat un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2% del total 
en plantilla. 
 
i) La garantia provisional serà sempre exigible en els contractes de quantia igual o superior a les 
quanties fixades en l’article 203.2 TRLCAP, segons el tipus de contracte. En els contractes de quantia 
inferior a l’esmentada, l’exigència de garantia provisional és potestativa per a l’òrgan de contractació. 
 
D’acord amb l’apartat anterior, a l'apartat G del quadre de característiques es fixa la no exigència de 
la garantia provisional o l’exigència de la seva constitució per un import equivalent al 2% del 
pressupost de licitació. 
 
La garantia provisional es podrà constituir en metàl·lic, en valors públics (d’acord amb els requisits de 
l’article 55 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre), en valors privats avalats per la Generalitat, 
l’Estat, una Comunitat Autònoma, o qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o societat 
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, i dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits 
de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 de 
Barcelona), o a les Caixes de dipòsits de les tresoreries territorials (Carretera de Barcelona, 54), 
Tarragona (Monestir de Poblet, 3) i Lleida (Lluís Companys, 1). En aquest cas, cal presentar, davant 
de l’òrgan de contractació l’original del document acreditatiu de constitució de la garantia provisional 
(resguard original del dipòsit). 
 
També es podrà constituir directament davant de l’òrgan de contractació, sense dipositar-lo a la Caixa 
General de Dipòsits mitjançant aval prestat per alguna de les entitats de crèdit esmentades (amb 
estricte compliment, en aquest cas, del que disposa l’article  56 i annex V del RGLCAP) o per 
contracte d’assegurança de caució (d’acord amb els requisits de l’article 57 i Annex VI de l’esmentat 
RGLCAP).  
 
En el cas d’unions temporals d’empresaris o d’empresàries les garanties provisionals podran cons-
tituir-se per una o vàries de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia re-
querida. 
 
La garantia provisional respondrà del manteniment de les proposicions presentades pels licitadors o 
per les licitadores fins a l’adjudicació i de la proposició de l’adjudicatari o l’adjudicatària fins a la for-
malització del contracte. 
 
La garantia provisional es retornarà a les licitadores o als licitadors no adjudicataris després de la 
resolució d'adjudicació, prèvia comprovació de la personalitat de qui sol·licita l'esmentada devolució. 
La garantia provisional serà retinguda a l’adjudicatari o l’adjudicatària i confiscada als licitadors o a les 
licitadores que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. També serà 
retinguda en els supòsits previstos en l’article 35.3 TRLCAP.  
 
j) Declaració responsable del licitador o de la licitadora conforme no es troba inclòs o inclosa en cap 
dels supòsits de prohibició de contractar dels articles 15 a 20 TRLCAP. La declaració responsable 
esmentada també es referirà expressament a la circumstància de trobar-se al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social exigibles per les disposicions vigents (s’adjunta 
el model de declaració responsable com a Annex 5). 
 
El licitador o els licitadors que siguin proposats com adjudicataris per la Mesa de contractació,  
hauran d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els 
termes previstos a la clàusula onzena del present Plec. 
 
k) Les licitadores o els licitadors estrangers hauran d'aportar, a més, una declaració de submissió als 
jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte. 
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Els documents es podran aportar per original, còpia autèntica, còpia legitimada per notari o còpia 
compulsada  per la Secretaria General de la URV, excepte en els casos en què es digui expressament 
que pot ser una còpia o una fotocòpia simples.  
 
Amb caràcter informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents  i/o validacions 
d’escriptures de poders, podran presentar la documentació a partir de la data de la publicació d’aquest 
concurs  en els corresponents Diaris Oficials i, com a màxim, 3 dies hàbils abans de l’acabament del 
termini. 
 
Per compulsar:   Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, C/ de l’Escorxador, s/n, 43003 
Tarragona, Tel 977 558009),  
 
Per validar: Gabinet Jurídic de la URV (Edifici Rectorat, C/ de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, Tel 
977 558482),  
 
Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentació, sinó 
que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives. 
 
 
Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament 
d’Economia i Finances, passeig de Gràcia, 19, 5a planta,08007 Barcelona; https://reli.gencat.net/ ), 
les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. 
 
La mesa de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha 
informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs. 
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta en 
l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es troba en 
cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 20 del 
TRLCAP no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, 
segons la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de les 
relatives a la Seguretat Social. 
 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han de 
presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació (Annex 2) que figurin en l’esmentat 
Registre. 
 
Les empreses licitadores o els licitadors que hagin obtingut la inscripció en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores, han d’aportar en el sobre A una declaració sobre aquesta circumstància, 
signada pel representant de l’empresa. 
 
Sobre B: proposició 
 
– Oferta econòmica segons el model adjunt (Annex 4). En l'import de l'oferta s'entendran compresos 

a tots els efectes els impostos i càrregues fiscals de qualsevol índole que gravin l'execució del 
contracte i en particular l'IVA.  
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– Memòria explicativa de l'oferta presentada, en relació a les característiques incloses al plec de 
prescripcions tècniques i als criteris d'adjudicació recollits a l'Annex 3. 

 
– Proposta de subcontractació en la qual s'hi indiquin les parts del contracte que portarà a terme el 

subcontractista o la subcontractista, que en cap cas podran excedir del percentatge que s'estableix 
a l'apartat H del quadre de característiques. 

 
En cas de discrepància entre diferents formats de presentació que s’hagin pogut presentar per 
un mateix licitador o licitadora, prevaldrà la informació i dades que constin als originals 
presentats en suport paper. 
 
Cada licitador o licitadora només podrà presentar una única proposició, sens perjudici d’allò 
estipulat en l’apartat següent sobre admissió de variants. Tampoc podrà subscriure cap proposta en 
unió temporal amb altres licitadors o licitadores si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi 
subscrit. 
 
Les licitadores i els licitadors solament podran presentar variants o alternatives quan l’anunci de 
licitació i l’apartat M del quadre de característiques així ho autoritzin. En aquest cas, en el plec de 
prescripcions tècniques, recollides a l’Annex 1, es precisarà sobre quins elements i en quines 
condicions queda autoritzada la presentació de variants o alternatives. 
 
 
Desena. Mesa de contractació. 
 
La Mesa de contractació valorarà prèviament la documentació aportada al sobre A i desestimarà 
automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació requerida. 
Tanmateix, en cas que detecti defectes o omissions esmenables en els documents presentats atorgarà 
als licitadors afectats un termini no superior a tres dies hàbils per esmenar-los, de conformitat amb 
l’article 81.2 del RGLCAP. La comunicació als licitadors afectats s’efectuarà, preferentment, de forma 
verbal i mitjançant fax. 
 
Als efectes establerts en els articles 15 a 20 TRLCAP, la Mesa de Contractació podrà demanar a 
l’empresari aclariments sobre els certificats i els documents presentats o requerir la presentació 
d’altres complementaris, en el termini de cinc dies, sense que puguin presentar-se després de ser 
declarades admeses les ofertes, de conformitat amb el que disposa l’article 83.6 RGLCAP. 
 
La Mesa, un cop qualificada la documentació a al qual es refereix l’article 79.2 del TRLCAP i 
esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació presentada determinarà, amb 
pronunciament exprés, els licitadors admesos a la licitació i els rebutjats especificant les causes del 
rebuig. 
 
En el dia, lloc i a l’hora assenyalada en l’anunci de licitació es realitzarà l’acte públic d’obertura de 
proposicions (sobre B). La Mesa de contractació comunicarà els admesos i/o exclosos i, 
seguidament, iniciarà l’obertura i lectura de les proposicions admeses que contenen l’oferta tècnica i 
econòmica.  
 
Un cop valorades les proposicions de conformitat amb els criteris objectius d’adjudicació, la Mesa de 
contractació formularà la proposta d’adjudicació que estimi pertinent i l’elevarà a l’òrgan de 
contractació. 
 
D’acord amb l’article 84 RGLCAP si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació 
examinada i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
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establert, o comportés error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del 
licitador que incorre en error o inconsistència que la facin inviable, serà desestimada per acord 
motivat de la Mesa. Pel contrari, el canvi o omissió d’alguns mots del model, si ni un ni l’altra alteren el 
seu sentit, no serà causa suficient per al rebuig de la proposició. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la seva proposta, els informes tècnics 
que es considerin necessaris relacionats amb l’objecte del contracte. 
 
Onzena. Efectes de la proposta d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació no genera cap dret a favor del licitador proposat davant l’Administració, 
mentre el contracte no sigui adjudicat per l’òrgan de contractació. 
 
L’empresa que sigui proposada com adjudicatària per la Mesa de contractació ha d’aportar, en el 
termini de cinc dies hàbils a comptar des del dia que rebi la corresponent comunicació a l’efecte, els 
documents justificatius de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, en els termes següents: 
 
- Certificació administrativa de l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda acreditativa 
d’estar al corrent de l’acompliment de les seves obligacions tributàries, d’acord amb les 
circumstàncies assenyaldes a l’article 13 del Reial decret 1098/01. 
 
- Certificació acreditativa del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 
acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, d’acord amb les circumstàncies 
assenyaldes a l’article 13 del Reial decret 1098/01. 
 
- Certificació acreditativa de la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent de l’acompliment de 
les obligacions  amb la Seguretat Social, d’acord amb les circumstàncies assenyaldes a l’article 14 del 
Reial decret 1098/01. 
  
– En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): 
 

• Si l’empresa proposada com a adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i ve obligada al pagament d’aquest impost, ha de presentar el document d’alta 
de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el 
darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost. 

• Si l’empresa proposada es troba en algun dels supòsits d’exempció recollits en l’apartat 1 de 
l’article 83 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportarà una declaració responsable 
especificant el supòsit legal d’exempció, així com el document de declaració en el cens 
d’obligats tributaris. 

 
Tanmateix, quedaran exempts de presentar els documents justificatius de trobar-se al corrent en el 
compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, els licitadors que, en cas de ser 
proposats com a adjudicataris, ja incloguin en el sobre A, la declaració d’estar inscrits en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores o bé aportin, juntament amb la declaració responsable esmentada 
en aquesta lletra j), els documents descrits en el paràgraf anterior. 
 
 
III. Formalització del contracte 
 
Dotzena. Documentació a presentar per l'adjudicatari o l’adjudicatària. 
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Per tal de formalitzar el contracte, l'adjudicatari o l’adjudicatària haurà de presentar en un termini de 
15 dies naturals, comptats des que se li notifiqui l’adjudicació del contracte, la documentació que tot 
seguit es detalla: 
 
a) Per a aquells que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, escriptura pública de 

constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o 
apoderada única de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i poder complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, degudament validada pel Gabinet 
Jurídic de la URV. 

 
b) El resguard de dipòsit de la garantia definitiva de conformitat amb el que s'especifica a la clàusula 

següent, llevat que es formalitzi mitjançant retenció de part del preu, d’acord amb la petició 
que efectuï l’adjudicatari. La petició esmentada s’haurà de presentar dins del termini establert per 
a dipositar la garantia definitiva.  

 

En cas d’efectuar-se la garantia definitiva mitjançant el sistema de retenció de part del preu, la 

quantitat de la garantia serà retinguda en la factura i es procedirà al pagament un cop 

transcorregut el termini de garantia establert en l’apartat K del quadre de característiques. 

 

D'acord amb el que estableix l'article 37 TRLCAP, aquest contracte només estarà exempt de 
garantia definitiva, quan així consti expressament a l'apartat I del quadre de característiques.  
 

c) El Resguard acreditatiu del pagament dels corresponents anuncis de licitació.  
 
Tretzena. Garantia definitiva. 
 
1. L’import de la garantia definitiva serà equivalent al 4% de l’import d’adjudicació. No obstant això, 
quan el preu del contracte s’hagi determinat en funció de preus unitaris, l’import de la garantia defi-
nitiva serà del 4% del pressupost base de licitació. 
 
En el supòsit d’adjudicació a un empresari o a una empresària la proposició del qual hagi estat consi-
derada inicialment en presumpció de temeritat d’acord amb allò previst a l’apartat segon de la 
clàusula sisena d’aquest Plec, la garantia definitiva serà del 20% de l‘import d’adjudicació o del 
pressupost base de licitació i substituirà a la del 4% prevista en l’apartat anterior. 
 
2. Llevat del supòsits de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’adjudicatari 

o l’adjudicatària estaran obligats a constituir la garantia definitiva en alguna de les formes següents: 

en metàl·lic, en valors públics, en valors privats avalats per la Generalitat, l'Estat, una Comunitat 

Autònoma, o qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca 

autoritzats per operar a Espanya, mitjançant aval prestat per alguna de les entitats de crèdit 

esmentades o per contracte d'assegurança de caució.  

 

En tots els casos, l'adjudicatari o l’adjudicatària hauran de dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits 

de la Generalitat de Catalunya o en les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte el valor total del servei contractat 
experimenti variació, la garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del servei vigent en  cada 
moment. 
 

3. La garantia definitiva respon dels conceptes establerts a l'article 43 TRLCAP i serà retornada a 
l'adjudicatari o a l’adjudicatària d’acord amb allò establert en els articles 44 i 47 TRLCAP. 
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Catorzena. Document de formalització. 
 
1. L'adjudicatari ha de subscriure dins el termini de trenta (30) dies naturals, comptats des del dia 
següent a la notificació de l'adjudicació, el corresponent document de formalització del contracte, 
d'acord amb el que estableix l'article 54 TRLCAP. 
 
2. El contracte s'ajustarà al contingut d'aquest plec i es formalitzarà sempre en document 
administratiu, llevat que l'adjudicatari o l’adjudicatària sol·liciti la formalització en escriptura pública, 
cas en el qual s'haurà de fer càrrec de les despeses que això comporti. En aquest cas el contractista 
o la contractista, en el termini de quinze dies comptats des de la data del seu atorgament, lliurarà a 
l'organisme responsable de la tramitació del contracte dues còpies simples de l'esmentat document. 
 
3. Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dins del termini 
indicat l’Administració podrà acordar-ne la resolució, amb audiència a l’interessat, i, quan es formuli 
oposició pel contractista, informe de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, 
l'Administració podrà retenir la garantia provisional i serà procedent la indemnització per danys i 
perjudicis. 

 
 
IV. Drets i obligacions de les parts 
 
Quinzena. Obligacions del contractista o de la contractista. 
 
1. Obligacions laborals. 
L'adjudicatari o la adjudicatària està obligat al compliment, sota la seva responsabilitat, de les dispo-
sicions vigents sobre relacions laborals, seguretat social i qualsevol altre de caràcter general apli-
cable. 
 
2. Compliments de terminis i penalitats per mora. 
El contractista resta obligat al compliment del termini general per a la total execució del contracte i 
dels terminis parcials fixats per l'Administració. 
 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l’Administració. 
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell, incorri en demora respecte del compliment del 
termini total  o incompleixi, també per causes imputables a ell, l’execució parcial de les prestacions, 
l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats establertes en l’article 95 TRLCAP. En el supòsits que es consideri necessari, per a la 
correcta execució del contracte d’acord amb les especials característiques d’aquest, que les 
penalitats siguin diferents a les esmentades en el paràgraf anterior, les noves penalitats a imposar es 
concretaran en el plec de prescripcions tècniques que es recullen a l’Annex 1, cosa que 
s’especificarà en l’apartat P del quadre de característiques.  
 
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports de les penalitats per la demora es 
faran efectius mitjançant la deducció d’aquests en els documents de pagament. La garantia definitiva 
respondrà de l’efectivitat de les penalitats. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a la qual pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora del contractista. 
 
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista, s'ajustarà al que disposa l'article 96.2 
TRLCAP. 
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3. Responsabilitat. 
La contractista o el contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors i subcon-
tractistes, executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del 
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d'una ordre de l'Administració. 
 
El contractista o la contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que 
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per part de l'Administració o per a tercers 
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 
4. Cessió i subcontractació. 
El contractista o la contractista només podrà cedir a un tercer els drets i obligacions dimanants del 
contracte, prèvia autorització expressa de l'Administració, quan es compleixin els requisits establerts a 
l'article 114 TRLCAP. 
 
El contractista o la contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’objecte del 
contracte, d’acord amb els requisits fixats en l’article 115 TRLCAP. A l’apartat H del quadre de carac-
terístiques es fixa el percentatge màxim de l’import d’adjudicació que el contractista o la contractista 
podrà subcontractar. Els subcontractes i contractes de subministraments que formalitzi el contractista 
o la contractista es regiran per allò establert en l’article 115 TRLCAP.  
 
5. Propietat dels treballs. 
Quan de la realització dels treballs objecte del contracte se'n derivin drets d'autor, l'adjudicatari o 
l’adjudicatària cedirà a la Universitat Rovira i Virgili gratuïtament i amb caràcter d’exclusiva, sense 
límit de temps i per a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual 
de les obres realitzades per a la prestació de l’objecte contractual, en qualsevol forma i, en especial, 
en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa l’explotació en xarxa d’Internet, del dret de 
reproducció, difusió, comunicació pública i transformació.  
 
La signatura del corresponent contracte suposarà la formalització de l’esmentada cessió. 
 
6. Protecció de dades de caràcter personal. 
Amb caràcter general, l’entitat adjudicatària del contracte s’obliga al compliment d’allò  establert a la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al 
Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei orgànica 15/1999, en relació a les dades personals a les que tingui accés durant la vigència 
d’aquest contracte. 
 
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen 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 mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei 
objecte d’aquest contracte. 
 
Concretament, l’entitat adjudicatària del contracte, com a encarregada del tractament de les dades 
personals que són de la titularitat  de l’Administració contractant, responsable del fitxer, es compromet 
a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats. 
 
L’entitat adjudicatària del contracte es compromet, d’acord amb el que disposa l’art. 12.2 de la LOPD, 
a tractar les dades conforme a les instruccions de l’Administració contractant responsable del fitxer, 
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per a l’estricta prestació dels serveis contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que 
provinguin dels fitxers titularitat de l’Administració contractant responsable del fitxer amb una finalitat 
diferent a la d’aquest contracte i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, 
a d’altres persones. 
 
Les dades personals que es contenen en els fitxers de titularitat de l’Administració contractant 
responsable del fitxer quedaran durant tot el temps de prestació del servei emparades sota aquest 
contracte en poder de l’entitat adjudicatària del contracte. 
 
L’entitat adjudicatària del contracte es compromet, d’acord amb el que disposa l’art. 12.3 de la LOPD, 
a esborrar o retornar, segons es pacti amb l’Administració, els suports en els quals constin les dades 
personals obtingudes com a conseqüència de la prestació del servei, sense conservar cap còpia i 
sense que cap persona externa tingui accés a les dades si no és perquè disposa d’autorització 
expressa de l’Administració contractant responsable del fitxer. 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 9 de la LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte es compromet a 
adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les 
dades personals que provenen dels fitxers de titularitat de l’Administració  contractant responsable del 
fitxer i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atés l’estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció 
humana o del medi físic o natural. 
 
D’acord amb l’art. 80 del Reial decret 1720/2007, les mesures de seguretat exigibles es classifiquen 
en tres nivells: bàsic, mitjà i alt i aquests nivells s’establiran atenent a la naturalesa de la informació 
tractada, en relació amb la major o menor necessitat de garantir la confidencialitat i la integritat de la 
informació. 
 
A tal efecte, s’especificarà en el plec de prescripcions tècniques i a l’apartat Q del quadre de 
característiques del contracte, els tipus de fitxer a tractar i el nivell de les mesures de seguretat 
corresponents.   
 
L’entitat adjudicatària del contracte i els seus treballadors s’obliguen a guardar estricte secret de tota 
aquella informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures tècniques i 
organitzatives que s’estableixen per a garantir la confidencialitat i integritat de la informació. Aquestes 
obligacions subsistiran fins i tot desprès de finalitzar i extingir-se aquest contracte. 
Setzena. Pagament del preu. 
 
1. L'Administració abonarà el preu acordat del contracte en el termini de 60 dies des de l'expedició del 
document que acrediti la realització total i lliurament dels treballs objecte del contracte. En cas que 
s'estableixin terminis parcials de realització del treball, s'abonarà, en el mateix termini des de 
l'expedició del document que acrediti la realització parcial, la part del preu corresponent i acordada en 
el contracte. 
 
El preu s'abonarà en un sol pagament o en pagaments per unitat de temps segons es determini a 
l'apartat C.1 del quadre de característiques i al contracte. 
 
2. Els documents que acreditin l'execució dels treballs seran expedits per la persona responsable de 
l'òrgan administratiu destinatari de la contractació. 
 
3. El contractista o la contractista també podrà percebre abonaments a compte per operacions prepa-
ratòries de l'execució del contracte, en les condicions que s'estableixin en el plec de prescripcions 
tècniques i prèvia prestació de la corresponent garantia que asseguri els esmentats pagaments a 
compte, d'acord amb allò que estableix l'article 99 TRLCAP. 
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4. Per tal que l'Administració pugui fer efectiu el pagament, l'adjudicatari o l’adjudicatària lliurarà 
factura o minuta en la qual no pot repercutir sobre l'Administració cap mena d'impost, taxa o tribut a 
excepció de l'IVA que s'expressarà a part. 
 
5. En cas que el contractista o la contractista sigui una persona física, l'Administració efectuarà sobre 
l'import del contracte (exclòs l'IVA) la corresponent retenció de l'Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, en el percentatge que normativament es determini. 
 
6. Els contractistes que tinguin dret al cobrament davant l'Administració podran cedir el mateix amb 
les condicions i requisits establerts a l'article 100 TRLCAP. 
 
 
Dissetena. Despeses exigibles al contractista o a la contractista. 
 
Són a càrrec del contractista les despeses dels anuncis de licitació, les derivades de la formalització 
del contracte, les indemnitzacions per ocupació temporal de terrenys que siguin necessàries per fer 
els treballs, les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents o qualsevol 
informació d'organismes oficials o particulars; les relatives a proves i assaigs de materials, els 
impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons 
les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol altra 
despesa necessària per a la realització del contracte. 
 
 
V. Execució del contracte 
 
Divuitena. Visats. 
 
Els treballs objecte d'aquest contracte han de ser visats pel col·legi oficial corresponent quan així ho 
estableixi la normativa directament aplicable o els estatuts i reglaments del col·legi professional 
corresponent. 
 
 
Dinovena. Termini d'execució del contracte. 
 
1. El termini d'execució del contracte és el que s'estableix a l'apartat J del quadre de característiques 
que s'adjunta. Aquest començarà a comptar a partir de l'endemà de la signatura del contracte o des 
de la data que consti al document contractual.  
 
En el mateix contracte es podrà preveure la modificació o pròrroga del termini d’execució per mutu 
acord de les parts abans de la seva finalització, sense que la durada total del contracte, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de quatre anys, ni les pròrrogues puguin ser concertades, aïlladament o 
conjuntament, per un termini superior al fixat originàriament. 
 
2. Els treballs objecte del contracte es portaran a terme amb estricta subjecció a les estipulacions 
d'aquest plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a les 
instruccions de l'òrgan de contractació. 
 
 
Vintena. Llengua de treball en l'execució del contracte.   

 
L'adjudicatari emprarà normalment el català per lliurar i realitzar els treballs objecte d'aquest 
contracte. 
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Vint-i-unena. Modificacions del contracte. 
 
L'Administració només podrà introduir modificacions per raó d'interès públic, sempre que siguin per 
necessitats noves o causes imprevistes i prèvia justificació a l'expedient. Les modificacions es 
formalitzaran en document administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54 TRLCAP. 
 
Quan com a conseqüència de les modificacions del contracte de serveis de manteniment es produeixi 
augment, reducció o supressió d'equipaments a mantenir o la substitució d'uns equipaments per uns 
altres, sempre que els mateixos estiguin continguts en el contracte, aquestes modificacions seran 
obligatòries per al contractista. 
 
El o la contractista estan obligats a executar les modificacions en el contracte, encara que fossin 
successives, quan no impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració del preu del contracte en 
quantia igual, inferior o superior al 20% del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA. 
 
 
Vint-i-dosena. Suspensió del contracte. 
 
Quan d'acord amb els articles 99 i 102 TRLCAP s'acordi la suspensió del contracte, s'aixecarà una 
acta en la qual es consignaran les circumstàncies que l'han motivada i la situació de fet en l'execució. 
 
VI. Conclusió del contracte 
 
Vint-i-tresena. Recepció i liquidació. 
 
El contracte s'entendrà complert per la o el contractista quan aquest hagi realitzat i lliurat la totalitat 
dels treballs d'acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de l'Administració. El o la 
contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin en relació amb 
el compliment de la prestació contractada. 
 
En el termini màxim d'un mes des del lliurament dels treballs o realització de l'objecte del contracte, 
l'Administració portarà a terme l'acte formal de conformitat o recepció, a partir del qual començarà a 
comptar el termini de garantia. 
 
L’òrgan de contractació podrà requerir al o la contractista que esmeni dels defectes observats amb 
motiu de la recepció del contracte. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, 
com a conseqüència de vicis o defectes imputables al o la contractista, també podrà refusar-la i 
quedarà exempt de l’obligació de pagament o tindrà el dret, si escau, a la recuperació del preu 
satisfet. 
 
Dins del termini d’un mes a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’Administració, si és el cas, 
ha d’acordar i notificar a la o al contractista la liquidació corresponents del contracte i abonar-li la 
quantitat resultant. 
 
 
Vint-i-quatrena. Termini de garantia. 
 
El termini de garantia serà el que es fixa a l'apartat K del quadre de característiques. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar a la o al contractista que els esmeni. 
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Un cop transcorregut el termini de garantia sense que l’Administració no hagi formalitzat alguna de les 
objeccions o la denúncia a que es refereix la clàusula i l’apartat anteriors, la o el contractista quedarà 
exempt de responsabilitat amb motiu de la prestació realització, sens perjudici d’allò establert en 
l’article 213 TRLCAP i de les responsabilitats que es puguin derivar d'acord amb les disposicions 
generals sobre responsabilitat. 
 
Quan ateses les característiques de l'objecte del contracte no sigui necessari establir un període de 
garantia, aquesta circumstància constarà a l'apartat K del quadre de característiques, prèvia 
justificació a l'expedient. 
 
 
Vint-i-cinquena. Revisió de preus. 
 
Quan el contracte s'hagi executat en el 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de 
l'adjudicació, es procedirà a la revisió de preus d'acord amb les fórmules que s'estableixin al plec de 
prescripcions tècniques i a l'apartat L del quadre de característiques. 
 
No poden ser objecte de revisió ni el percentatge del 20% esmentat ni el primer any d’execució 
comptat des de l’adjudicació. Tampoc serà procedent la revisió de preus quan s'exclogui 
expressament a l'apartat L del quadre de característiques. 
 
 
Vint-i-sisena. Resolució del contracte. 
 
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s'estableixen als articles 111, 113, 213 
i 214 TRLCAP. 
 
És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions previstes en aquest 
plec amb relació a l’ús del català. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de 
resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi 
les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 
95 del TRLCAP o, si escau, en el sistema específic de penalitats previst en el plec de prescripcions 
tècniques, cosa que s’especificarà en l’apartat P del quadre de característiques. 
 
Vint-i-setena. Prerrogatives de l'Administració. 
 
L'Administració té les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, suspendre la seva execució i acordar-ne la 
resolució i els seus efectes. 
 
Vint-i-vuitena. Jurisdicció. 
 
L'adjudicatari o l’adjudicatària se sotmet a les decisions de l'òrgan de contractació i a la jurisdicció 
contenciosa administrativa en les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d'aquest contracte. Les resolucions de l'òrgan de contractació tenen caràcter 
immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició o bé directament recurs contenciós administratiu, en els 
termes previstos a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú i a la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Entès i acceptat en la totalitat 
 
 
Signat: L'empresa adjudicatària 

 
 

DILIGÈNCIA:   Aquest Plec, d’acord amb allò que estableix l’article 49.4 del Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ha estat examinat pel 
Gabinet Jurídic i acompleix els requisits que la vigent legislació reguladora estableix  pel  
concurs obert i tramitació ordinària. 

 
     Tarragona, 18 d’abril de 2008 
 
 
 
     Mireia Herranz Aparicio 
     Tècnica del Gabinet Jurídic 
 
 
El rector1 
 

 
 
Francesc X. Grau Vidal 
 
Tarragona, 18 d’abril de 2008 
 

                                            
1 A l'empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la URV i el Decret 218/2006, de 
23 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de la URV (DOGC 4641). 
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(ANNEX 1) 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ 
DEL  SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LES ESPECIALITATS PREVENTIVES DE SEGURETAT 
EN EL TREBALL I VIGILÀNCIA DE LA SALUT ALS TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI  

 
1. Objecte:  
 
La Llei de prevenció de riscos laborals 31/95, de 8 de novembre (BOE núm. 269, de 10 de 
novembre), modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu  de la 
prevenció de riscos laborals,  i el RD 39/97 de 17 de gener (BOE núm. 27 de 31 de gener), pel qual 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, estableixen les obligacions de les empreses en 
matèria preventiva; entre aquestes obligacions es troba l’obligació que les empreses de més de 500 
treballadors de constituir un servei de prevenció propi al menys amb dos especialitats. La URV consta 
de 1.890 treballadors, i per tant està sotmesa a aquesta obligació legal. 

Per tant, ja que la URV assoleix dos especialitats preventives (higiene industrial i ergonomia i 
psicosociologia aplicada), de les 4 existents, i per donar compliment a la normativa preventiva, cal 
concertar dos especialitats preventives a un mateix Servei de Prevenció aliè acreditat (SP aliè), 
seguretat i vigilància de la salut. No obstant, el contracte inclou a més assessorament continuat en les 
quatre disciplines preventives. 
 
El SP aliè haurà d’estar acreditat per l´Administració Laboral competent prèvia aprovació de 
l’Administració Sanitària en quan als aspectes de caràcter sanitari. 
 
S’entendrà per Servei de Prevenció al conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar 
les activitats preventives a fi de garantitzar l’adequada protecció de la seguretat i salut dels 
treballadors, assessorant i assistint al rector, als treballadors i als seus representants i als òrgans de 
representació especialitzats.  

El SP aliè s’ofertarà per a tot el personal de la Universitat Rovira i Virgili que està a l’empara tant del 
règim general de la seguretat social com de la mutualitat de funcionaris civils de l’estat (MUFACE). 

2. Metodologia i realització del servei: 
 
El SP aliè haurà d’estar en condicions de proporcionar a la URV l’assessorament i suport que 
necessiti en funció dels tipus de riscos existents a la URV i en el referent a: 

a) La llei 31/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, 54/2003 de 12 de desembre; de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, el RD 29/97 de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i modificacions introduïdes pel Real Decret 
604/06 de 19 de maig, i aquelles normes legals i convenis, que fossin publicats durant el període 
de vigència del contracte en relació amb la prevenció de riscos laborals. 

b) El SP aliè resultant, designarà d’acord amb l’OPRL URV l’elecció d’un interlocutor que pertanyerà 
a l’empresa adjudicatària, amb formació de nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals, com 
a persona de contacte amb la URV, qui s’encarregarà de coordinar les activitats de les diferents 
prestacions objecte de contracte. La dedicació de l’esmentat interlocutor quedarà explicitada en la 
memòria continguda al sobre B. 

c) Es realitzaran reunions periòdiques entre el SP aliè (interlocutor) i l’OPRL URV, amb l’objecte 
d’organitzar les actuacions a realitzar, la seva periodicitat i l’operativa particular de funcionament. 

d) Les empreses licitadores hauran d’elaborar una memòria funcional que detalli l’organització i 
desenvolupament de les activitats d’acord amb la configuració establerta per al URV. S’indicaran 
els recursos humans i materials, la disposició, l’organització, funcions a desenvolupar i tot el que 
considerin necessari en ordre de aconseguir que es garantitzi en tot moment la formació, 
especialitat, captació i dedicació concertades amb la URV. També s’haurà d’indicar el procés 
d’acceptació de cada un dels informes i tasques per part de la URV, previ a la seva publicació. 



             

      

Av. Països Catalans 5-7 
43007 Tarragona 
Tel: 977 55 95 02 
Fax. 977 55 82 53 

 
 

 

24 

e) L’OPRL URV requerirà en qualsevol moment al SP aliè la presentació d’informes (fins a un màxim 
de 5 informes per any) sobre algun aspecte relacionat amb les funcions que han de desenvolupar 
establertes en aquest plec o sobre qualsevol altre determinada per la URV, com per exemple 
realització de mesures higièniques. La presentació dels citats informes no podrà excedir de 15 
dies laborables a comptar des de la data de petició, tret que es pacti un termini diferent en atenció 
a una major complexitat. A partir del sisè informe per any, l’empresa adjudicatària podrà facturar a 
la URV segons les tarifes ofertades al present plec. La realització de les mesures, valoració dels 
resultats i elaboració de l’informe amb les conclusions corresponents aniran a càrrec del SP aliè. 

f) Qualsevol actuació objecte del contracte que el SP aliè desenvolupi a la URV haurà prèviament 
de ser informada a la pròpia Universitat, i més concretament a l’OPRL, amb indicació de l’actuació 
a realitzar, el centre o departament en que es realitzarà, el personal de la URV implicat, l’objecte 
de la citada actuació, la data de realització i la duració aproximada de la citada activitat. 

g) El temps de resposta a una sol·licitud d’actuació greu o urgent, tot i que no estigui planificada, no 
serà superior a 48 hores. En casos excepcionalment greus, aquest termini podrà ser reduït, si així 
ho sol·licita la URV. La consideració de quan una actuació té aquest caràcter de gravetat anirà a 
càrrec de l’OPRL de la URV. 

h) L’empresa adjudicatària crearà un entorn informàtic per tal que tota la documentació generada en 
Seguretat i Vigilància de la Salut pugui ser consultada i explotada via web per l’OPRL URV i els 
interlocutors de prevenció de la URV, o alternativament, si la URV ho considera oportú, 
s’adaptarà als requeriments indicats per la URV per tal que aquesta documentació sigui 
explotable informàticament de forma compatible amb els aplicatius de gestió de la URV. Més 
concretament, els resultats dels plans d’emergència i les avaluacions de riscos que hauran 
d’introduir a l’aplicatiu de gestió de riscos laborals de la URV la qual estarà a disposició de 
l’adjudicatari. S’hauran d’introduir a l’aplicatiu els riscos detectats degudament classificats i  les 
mesures correctores a aplicar amb una valoració econòmica estimativa de la seva solució 

i) En cas que l’empresa adjudicatària cessi l’activitat amb la URV, aquesta lliurarà tota la 
documentació generada durant la vigència del contracte a la URV per tal que aquesta la lliuri a la 
nova empresa adjudicatària, garantitzant en tot moment la confidencialitat de les dades en el que 
respecta als historials clínic-laborals del personal de la URV.  

j) L’ adjudicatari tractarà com a reservada tota la informació que, en relació amb el contracte li sigui 
facilitada.  

k) En el termini de 30 dies a comptar des de la formalització del contracte i a l’inici de cada anualitat, 
haurà d’actualitzar-se en coordinació amb l’OPRL URV la programació anual en la que s’inclogui 
el desenvolupament de les activitats a realitzar en el període de temps d’un any, així com fer el 
balanç del número d’informes emesos, per tal d’ajornar a l’any següent els no realitzats fins a 5. 
En aquesta programació s’inclourà el termini d’execució prevista per a cada activitat, com el 
personal que les realitzarà. La URV en qualsevol moment podrà variar el contingut d’aquesta 
planificació per a una millor adequació de les necessitat. Al finalitzar cada una de les anualitats, el 
SP aliè presentarà una memòria anual de les activitats realitzades durant l’exercici. Aquesta 
presentació podria coincidir amb la presentació de les activitats a realitzar en el proper any, per tal 
de facilitar la planificació anual. 

l) El SP aliè oferirà formació presencial i on line als treballadors de la URV, formació que caldrà 
especificar en la memòria tècnica continguda a l’oferta de licitació. 

m) Assessorament i suport continuat per part d’un tècnic un mínim de 200 hores / any. 
n) La URV podrà, quan les necessitats així ho demanin, modificar el contingut de la prestació del 

servei que ens ocupa, sempre que de la mateixa no se’n derivin despeses econòmiques per a 
l’empresa adjudicatària. 

o) Les unitats de la URV són: 
 

CAMPUS SESCELADES (Tarragona): 

• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria /Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química  
• Facultat de Química, Facultat d’Enologia i Celler Experimental Mas dels Frares 
• Servei de Recursos Científics i Tècnics 
• Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i Ed. Ventura Gassol 
• Biblioteca del Campus 
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• Plantes Pilot 
• Edifici de Serveis Centrals 

 
CAMPUS CATALUNYA (Tarragona): 

• Facultat de Lletres i ed. Seminari 
• Facultat de Ciències Jurídiques 
• Escola Universitària d’Infermeria 

 
RECTORAT DE LA URV (Tarragona) 
 
REUS: 

• Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
• Facultat de Medicina i Ciències de la Salut  
• Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

 
VILA-SECA: 

• Escola Universitària de Turisme i Oci 
 
CAMPUS TERRES DE L’EBRE (Tortosa): 

• Delegació 
• Escola Universitària d’infermeria 
• Escola Universitària de Turisme 
 

RECTORAT I DEPENDÈNCIES ANNEXES 

 
En cas d’apertura de noves unitats durant la vigència del contracte, serà d’aplicació automàticament 
tant la seguretat com la vigilància de la salut dels treballadors que els ocupen, prèvia comunicació al 
SP aliè per part de l’OPRL URV. 

p) Les activitats a concertar són Seguretat i Vigilància de la Salut i l’assessorament de les 4 
disciplines preventives: 

 
p.1) Seguretat: mitjançant la realització d’avaluacions de riscos generals i específiques i les 

planificacions que se’n derivin, elaboració i col·laboració amb la implantació dels plans 
d’emergència, impartició de la formació i informació dels riscos generals i específics i activitats 
preventives de la URV, assessorament continuat en matèria preventiva,… i totes les activitats 
previstes en l’annex 7. 

• Col·laboració en la implantació i desenvolupament del manual de prevenció de riscos laborals de 
la URV, el qual permetrà la integració de la prevenció en l’empresa. 

• Elaboració, formació i implantació dels plans d’emergència dels centres de la URV, segons 
planificació ofertada. Col·laboració durant els simulacres i proposta de mesures correctores. 

• L’avaluació dels factors de risc i propostes de mesures correctores que puguin afectar a la 
seguretat , higiene, ergonomia i vigilància de la salut dels membres de la comunitat universitària 
de la URV en els termes previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, segons planificació 
ofertada, i individualitzada per edificis i llocs de treball. 

• Preparació i impartició de la formació preventiva general i específica mitjançant una bossa d’hores 
establerta. 

• Assessorament i suport continuat de 200 hores d’un tècnic de prevenció. 
• La planificació de l’activitat preventiva i la determinació de les prioritats en l’adopció de les 

mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia. 
• Més concretament, els resultats dels plans d’emergència i les avaluacions de riscos que hauran 

d’introduir a l’aplicatiu de gestió de riscos laborals de la URV la qual estarà a disposició de 
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l’adjudicatari. S’hauran d’introduir a l’aplicatiu els riscos detectats degudament classificats i  les 
mesures correctores a aplicar amb una valoració econòmica estimativa de la seva solució. 

 
p.2) Vigilància de la salut: 

• S’informa que durant el 2007 s’han sol·licitat aproximadament uns 900 reconeixements d’un total 
de 1.890 treballadors i que es desenvolupen activitats incloses a l’annexe I del Real Decret 39/97, 
pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, al realitzar-se treballs amb exposició a 
radiacions ionitzants i treballs amb exposició a tòxics i molt tòxics. 

• Es realitzaran exàmens de salut als treballadors amb caràcter inicial, i a intervals periòdics com a 
mínim anuals. Els exàmens de salut a la totalitat dels treballadors que ho sol·licitin s’hauran 
d’inicar i acabar durant l’any, establint un període fix de realització de juny a desembre, període 
durant el qual el SP aliè haurà de complir amb la totalitat dels exàmens de salut. La vigilància de 
la salut relacionada inclourà dins del preu i protocol les vacunacions associades segons els riscos 
existents. 

• El SP aliè mantindrà actualitzada una base de dades, preferentment via web, en la qual l’OPRL 
URV i/o els interlocutors de prevenció es podran descarregar els certificats d’aptitud dels llocs de 
treball valorats i alhora es podrà conèixer, en qualsevol moment, els reconeixements mèdics 
realitzats, les unitats que han utilitzat aquest servei i el % d’ús i programació mensual. Aquesta 
informació es posarà a disposició de la URV en format compatible amb els aplicatius de gestió de 
la universitat. 

• El SP aliè realitzarà l’adjudicació de dies i hores i la citació per a realitzar la vigilància de la salut 
directament amb els treballadors de la URV, no sent necessari que la URV designi a un 
treballador per aquestes tasques. 

• L’OPRL URV rebrà trimestralment un informe resum de l’activitat realitzada el trimestre anterior. 
• El SP aliè garantirà en tot moment el dret a la intimitat i dignitat del personal de la URV així com la 

confidencialitat de totes les dades. 
• El SP aliè realitzarà la vigilància de la salut dins del marc del la llei de prevenció de riscos laborals 

i el reglament dels serveis de prevenció; 31/95 i 39/97. 
• Els exàmens de salut inclouran, en tot cas, una història clínic-laboral en la qual, a més de 

l’anamnesis, exploració clínica i control biològic, es realitzarà un perfil mínim anual que consistirà 
en: analítiques de sang (hematimetria, fórmula, recompte, hemoglobina, hematocrito, VCM, VSG, 
bioquímica -glucosa, colesterol, HDL-colestero, LDL-colesterol, triglicèrids, àcid úric, creatinina, 
transaminassas, ferro, ions-) i orina (anormals i sediment), control de la visió i oida, tensió arterial, 
pes i talla, electrocardiograma si s’escau, i exploració física general. A més, es valorarà la 
realització d’estudis complementaris en funció dels riscos inherents al treball, ja siguin de caire 
psicosocial com físico-químic així com les vacunacions relacionades amb els riscos del lloc de 
treball. Es farà constar en els resultats de l’examen de salut, els riscos detectats en les 
avaluacions del lloc de treball , les mesures de prevenció proposades i el control de les 
vacunacions pertinents. 

• El personal sanitari del SP aliè, haurà de conèixer les malalties que es produeixin entre els 
treballadors i les absències del treball per motius de salut, als efectes de poder identificar 
qualsevol relació entre la causa de la malaltia i l’absència i els riscos per a la salut que es puguin 
presentar al lloc de treball. El SP alié posarà a disposició de la URV aquesta informació, sempre 
respectant els requeriments  de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i resta de normativa 
d’aplicació, i juntament amb la URV emprendrà les actuacions que considerin convenients per 
reduir l’absentisme i evitar qualsevol relació entre la causa de la malaltia i els riscos per a la salut 
que es puguin presentar al lloc de treball 

• ,  Aquesta informació els podrà venir facilitada per la Mútua d’Accidents de treball i malalties 
professionals, sempre i quan es respecti la Llei Orgànica de Protecció de Dades i resta de 
normativa d’aplicació. 

• El personal sanitari avaluarà i analitzarà els riscos que puguin afectar a treballadores en situació 
d’embaràs o part recent, i als treballadors especialment sensibles a determinats riscos, i 
propondrà les mesures preventives adequades. 
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• El personal sanitari analitzarà els resultats de la vigilància de la salut dels treballadors i l’avaluació 
dels riscos, amb criteris epidemiològics i col·laborarà amb la resta dels components del servei, a fi 
d’investigar i analitzar les possibles relacions entre l’exposició a riscos professionals i els 
perjudicis per a la salut i proposar mesures encaminades a millorar les condicions i medi ambient 
del treball. L’OPRL URV rebrà les conclusions que es derivin dels reconeixement mèdics 
efectuats en relació a l’aptitud del treballador per al desenvolupament de les seves tasques, per 
tal que es puguin prendre les mesures preventives més adequades. 

• Es realitzaran campanyes d’educació, prevenció i promoció de la salut (vacunació, formació, 
antitabac...) i totes aquelles accions que siguin necessàries realitzar en virtut del resultat de 
l’avaluació de riscos. 

• En el pressupost de licitació estan inclosos específicament els reconeixement mèdics previstos en 
la normativa per a personal exposat a radiacions ionitzant així com a agents cancerígens, 
biològics ( manipuladors, sanitaris i altres, citostàtics, gasos anestèsics, neurotòxics, òxid d’etilè, 
plaguicides, metalls, pantalles de visualització de dades i radiacions no ionitzants. També estan 
inclosos altres reconeixements mèdics específics del personal de llocs de treball que impliquin 
manipulació manual de càrregues, esforços físics, postures forçades, moviments repetitius, 
treballs en alçada, conducció de vehicles i qualsevol altre circumstància lligada a riscos 
professionals i les vacunacions relacionades. 

• La realització dels reconeixements mèdics es disposarà en horari de matins entre les 8.00 i les 
14.30 hores. El SP aliè serà l’encarregat d’efectuar i organitzar  les citacions als treballadors pels 
reconeixement mèdics. Posarà a disposició un telèfon de contacte (o qualsevol altre mitjà que 
garanteixi una bona comunicació) on els treballadors podran adreçar-se per efectuar els canvis de 
dia i hora dels reconeixements si els sorgeix qualsevol inconvenient.  

• Cada treballador rebrà comunicació escrita dels resultats dels reconeixements i proves mèdiques 
que se li han realitzat, per les vies que s’estableixin, sempre  garantint la confidencialitat 
d’aquests . El SP aliè serà el responsable de enviar la comunicació dels resultats tant als 
treballadors com els certificats d’aptitud a la URV. El SP aliè enviarà anualment un informe a la 
URV amb la relació de persones citades pels reconeixements, amb els dies i hores de citació 
establerts, així com els resultats de les persones que efectivament se l’ahn realitzada, indicant el 
resultat d’apte o no apte.  

• Disposarà , com a mínim , de dispensaris mèdics a Tarragona, Reus i Tortosa. 
• Es realitzarà informació i formació específica impartida per personal sanitari ( metges, infermeres i 

fisioterapeutes ) quan així es requereixi. 
 
 

3. Facturació 
 

La facturació es realitzarà per trimestres vençuts, essent l’import base a facturar dels tres 
primers trimestres el 90% de l’import trimestral del contracte. Al final de l’anualitat, i coincidint amb 
el darrer trimestre, s’avaluarà la gestió anual, amb una puntuació que anirà de 90 a 100. La factura 
del darrer trimestre inclourà la regularització necessària per tal que amb caràcter anual, la 
facturació s’ajusti a aquesta valoració. 

Per exemple: 

• Facturació trimestre 1: 90 
• Facturació trimestre 2: 90 
• Facturació trimestre 3: 90 

 
Avaluació anual: 95 

• Facturació trimestre 4: 95x4 – 90x3 = 110 
 
La valoració anual serà, com s’ha dit, de 90 a 100, considerant aquest 10% penalitzacions i variable 
en funció del grau de compliment dels següents requisits: 
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Concepte Percentatge % 

Entrega de la memòria anual de les activitats 

realitzades, demostrant que l’activitat preventiva 

s’ha realitzat en els temps o qualitat requerida per 

l’OPRL URV 

2 

Lliurament dels informes requerits en el temps i 

forma per l’OPRL URV 

2 

Realització dels exàmens de salut amb 

satisfacció per part dels treballadors, rigor 

professional i procediment de funcionament 

correcte  

2 

Formació als treballadors de la URV (presencial i 

on line) d’acord a la memòria tècnica continguda 

a l’oferta de licitació i a la valoració obtinguda de 

l’activitat formativa 

2 

Aplicació de procediments adequats per a 

l’avaluació de riscos o praxis adequada en 

l’aplicació dels protocols, incloent la compatibilitat 

informàtica de documents i dades amb els 

formats requerits pels aplicatius de la URV 

2 

 

La reincidència en alguna irregularitat greu podrà ser causa per a la resolució del contracte.  

4. Import de licitació:  120.000,00 €  (Cent vint mil euros), IVA inclòs. 
5. Termini d’execució: 2 anys, des de les 00.00 hores del dia 1 de juliol de 2008 fins a les 24.00 hores 
del dia 30 de juny de 2010. 
6. Termini de garantia: 3 mesos 
7. Penalitats:  veure apartat 3 del plec de prescripcions tècniques  
8. Altre informació: La mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social que 
cobrirà les contingències derivades dels accidents de treball i malalties professionals i  la gestió de les 
incapacitats temporals per malaltia comuna dels treballadors laborals i funcionaris  de la URV, és la 
Mútua d’accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 3, 
ACTIVA MÚTUA 2008,  (NIF G 439411442), (per resolució d’adjudicació del rector de data 15 
d’abril de 2008). L’esmentada mútua prestarà els seus serveis a partir de les 00.00 hores del dia 1 de 
juliol de 2008.  

 
El vicegerent La Coordinadora La Tècnica de Prevenció 

 de Recursos Humans PAS 
 
 
Artur Martí de Dalmau Mª del Mar Figueras Gemma Garcia Camps 
 
Tarragona, 17 d’abril de 2008 
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ANNEX 2 

 
Acreditació de la solvència 

1. Solvència econòmica i financera 
 
D’acord amb l’article 16 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, les empreses acreditaran la seva solvència 
econòmica o financera mitjançant alguna de les alternatives següents: 

− Informe d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una assegurança 
d’indemnització per riscs professionals. 

− En el cas de societats, presentació de balanços o extractes de balanços. 
− Declaració relativa a la xifra de negocis global i de treballs realitzats per l’empresa en el curs 

dels darrers tres exercicis. 
 
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la 
seva solvència econòmica i financera per qualsevol altra documentació considerada com a suficient 
per a l’Administració pública. 

2. Solvència tècnica 
 
D’acord amb l’article 19, apartats b, c i g del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, les empreses acreditaran la seva 
solvència tècnica per tres dels mitjans següents, com a mínim: 

− Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció de 
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. 

− Relació dels principals serveis o treballs  efectuats durant els darrers tres anys, indicant-se el 
seu import, dates i destinació pública o privada dels mateixos. 

− Descripció de l'equip tècnic i unitats tècniques participants en el contracte, integrades o no 
directament en l'empresa del contractista, especialment dels responsables del control de 
qualitat. 

− Declaració que indiqui la mitjana anual de personal, mencionant, si s’escau, el grau 
d’estabilitat en el lloc de treball i la plantilla de personal directiu durant els darrers tres anys. 

− Una declaració del material, instal·lacions i equips tècnics de què disposi l'empresari per a la 
realització del contracte. 

− Una declaració de les mesures adoptades pels empresaris per a controlar la qualitat,  com 
també els mitjans d'estudi i d'investigació de què disposin 

− Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a 
una finalitat especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o en el nom d'aquest per un 
organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui establert l'empresari, amb 
l'acord de l'organisme esmentat sobre la capacitat tècnica de l'empresari i, si fos necessari, sobre 
els mitjans d'estudi i d'investigació de què disposi i sobre les mesures de control de qualitat. 
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ANNEX  3  

Criteris d’adjudicació 

D’acord amb l’article 86 del TRLCAP, els criteris d’adjudicació, per ordre decreixent, seran els 
següents: 
 

Sobre una puntuació màxima de 100 punts: 

 
CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA % 

Memòria funcional d’acord amb el plec tècnic 50 
Oferta econòmica (*) 

• Preu total 
• Preu unitari per reconeixement mèdic per 

lloc de treball (a partir dels 600 inicials ja 
inclosos al preu total) i unitari per 
reconeixement mèdic especial 
(radiacions ionitzants ).Els 
reconeixements mèdics no podran 
excedir de 35 €/reconeixement i inclouran 
qualsevol vacunació. 

• Preu unitari per informes addicionals tant 
higiènics com ergonòmics/psicosocials (a 
partir dels 5 inicials ja inclosos al preu 
total) 

• Preu unitari per hora addicionals de 
tècnic (a partir de les 200 hores/any ja 
incloses al preu total) 

• Nombre de bossa d’hores de formació 
preventiva específica anual dins del 
contracte. 

• Preu unitari per hora de formació 
específica (a partir de les hores ja 
incloses al preu total) 

 

20 
             7.5 
 
 
 
 
             2.5 
 
                
 
               
             2.5 
 
 
 
             2.5                        
 
 
             2.5     
 
 
             2.5                                                                                        

Serveis i/o prestacions addicionals ofertes 10 
Compatibilitat de la informació amb els aplicatius 
de gestió de la prevenció de la URV i implantació 
d’eines informàtiques per a la gestió on-line de 
documentació via web amb signatura digital per a 
l’OPRL URV i els interlocutors de prevenció i 
gestió de reconeixements 

20 

TOTAL 100 
 
 
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació, la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional 
respecte a la més econòmica, d’acord amb la fòrmula següent: 
 
P= (20*oferta més baixa)/oferta que es valora 
 

En relació amb el criteri preu, d’acord amb l’article 86 del TRLCAP, la Mesa de contractació podrà 
apreciar, en el seu cas, que la proposició d’una empresa no pot ser complida com a conseqüència de 
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considerar l’oferta econòmica desproporcionada o temerària, quan a igualtat de prestacions ofertes, 
cosa que haurà de ser degudament motivada, així resulti de l’aplicació dels criteris objectius 
establerts en l’article 85 RGLCAP. 

En aquest supòsit, la Mesa de Contractació demanarà a l’empresa afectada un informe justificatiu de 
la viabilitat de la seva oferta, que haurà de ser lliurat en el termini màxim de tres dies hàbils des de la 
notificació. A la vista d’aquest informe i del que elaboraran els serveis tècnics de l’Administració, la 
Mesa de Contractació podrà declarar l’oferta anormalment baixa amb la puntuació de zero punts . 

La resta d’ofertes que no siguin qualificades d’anormalment baixes seran puntuades rebent la màxima 
puntuació l’oferta més baixa i disminuint-se la puntuació proporcionalment a l’augment dels respectius 
pressupostos, d’acord amb la fórmula establerta a l’Annex 3 per aquest criteri. 
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ANNEX 4 

 
 

 

El/la Sr./Sra. ...................................................................................................... amb residència a 
..........................................., carrer ................................ núm. ............ i NIF .................., 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del 
contracte ................…................................................., es compromet en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa ................................................................., amb domicili social a 
................................., carrer ......................., núm. ............... i NIF .........................., segons poders 
atorgats davant el notari Sr. .......................... en data .................... amb núm. de protocol 
......................., a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la 
quantitat total de:......................................... euros. (xifra en lletres i en números), de les quals: 

........................................... euros, són el preu del contracte 

........................................... euros, són l’IVA. 
 
Oferta preus unitaris pels serveis següents:   

 

CONCEPTE OFERTAR A PARTIR DE: 
IMPORT (IVA 

inclòs) 
Reconeixement mèdic addicional per 
lloc de treball 

600 revisions ja incloses al preu 
del concurs 

(*) 

Informes addicionals higiènics, 
ergonòmics 

5 informes ja inclosos al preu del 
concurs 

 

Hores addicionals de tècnics 200 hores/any ja incloses al preu 
del concurs 

 

Nombre d’hores de formació 
preventiva específica anual 

Definir quantes hores s’inclouen a 
l’oferta 

 

Preu unitari per hora de formació 
específica a partir de les ja incloses al 
punt anterior 

Definir el preu unitari a partir de 
les hores incloses a l’oferta 

 

(*) No podrà excedir els 35 €/reconeixement i inclouran vacunacions 
(Signatura) 
(Població, data) 
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ANNEX 5 

 

Declaració Responsable  

 

 

Dades d’identificació de l’empresa 

Cognoms i nom o rào social     NIF 

 

 

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa 

Cognoms i nom       NIF 

 

 

Dades del contracte 

Objecte del contracte 

 

 

Núm. de l’expedient de contractació 

 

Declaració 

La persona signant DECLARA, als efectes de licitar en el concurs per a l’adjudicació del contracte 
referenciat,  

Estar facultada per contractar amb l'Administració per no estar incursa en cap de les prohibicions de 
contractar conforme els articles 15 a 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

Així mateix, i d’acord amb el previst a l’article 79.2.b) del RDL 2/2000, DECLARA que està al corrent 
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
legals vigents.  

I perquè així consti, signa aquesta declaració responsable.  

  

Localitat i data 

 

Signatura del/de la representant legal    Segell de l’empresa 
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ANNEX 6 

Exp. de contractació núm.:__________________ 

 

Declaració responsable de vigència de poders  

 

Dades d’identificació de l’empresa 

Nom de l’empresa      NIF 

 

Adreça/domicili social      Codi postal 

 

Població      Comarca 

 

Telèfons/s     Fax 

 

Adreça electrònica    Web 

 

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa 

Cognoms i nom       NIF 

 

Adreça 

 

Codi postal  Població 

 

Dades del Poder de Representació 

Nom notari       Col·legi notarial 

 

Data de protocol   Núm. de protocol 

 

Declaració 

La persona signant declara que la representació acreditada mitjançant la còpia autèntica dels poders 
esmentats, és vigent i no ha estat modificada, restringida o limitada, fins a la data d’avui. 

Data 

 

Signatura del/de la representant legal    Segell de l’empresa 
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(ANNEX 7) excel 


