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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores 

de la concessió del servei públic municipal d’esports de la Palma de 

Cervelló 

 

 

TÍTOL 1. CLÀUSULES GENERALS 

 

 

Clàusula 1. Objecte 

 

1. Aquest plec constitueix el de clàusules administratives particulars que 

regula la concessió municipal del servei públic municipal d’esports de la 

Palma de Cervelló. 

 

2. El contracte atén la necessitat de prestar aquest servei de competència 

municipal. 

 

3. El contracte és administratiu de gestió de servei públic, en la modalitat de 

concessió. 

 

4. La classificació estadística del contracte (CPA) és la 93.11.10.  

  
 

Clàusula 2. Fonts de Dret 

 

1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels 

contractes, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a 

continuació: 
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a. En primer lloc, el Dret comunitari en matèria de contractació pública que 

tingui efecte directe. Les directives no transposades seran d’aplicació en tant 

que presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència 

comunitaris. 

 

b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de 

contractació del sector públic i de règim local. 

 

c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica 

dictades per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector 

públic i de règim local. 

 

2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents grups 

normatius, prevalent les seves disposicions: 

 

a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral. 

 

b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya 

que és aplicable directament al contingut de les prestacions del contracte. 

 

3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, 

s’articularan amb el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin 

sobre cada grup normatiu. 

 

4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de 

procediment administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups 

normatius enunciats als apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble per aplicació de 

la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 de març, del Tribunal 

Constitucional. 
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5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicarà, en primer lloc, la resta 

disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat. 

 

6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i 

convencions de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin 

sobre el contracte. 

 

7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de 

competència, especialitat, jerarquia i cronològic, amb preferència del 

posterior; per aquest ordre. 

 

8. Les referències normatives recollides al PCAP s’entendran sempre 

relatives a les disposicions vigents en el moment en què correspongui la seva 

aplicació, sens perjudici d’allò que es derivi de les seves normes sobre dret 

intertemporal. 

 

9. El coneixement dels recursos que es plantegin contra els actes vinculats a 

la concessió són competència objectiva de l’ordre jurisdiccional contenciós 

administratiu, trobant-se, en primera instància, la competència funcional 

atribuïda als jutjats contenciosos administratius i la territorial als òrgans 

d’aquesta classe de la província de Barcelona. 

 

 

 

Clàusula 3. Documents contractuals 

 

1. Tindran la condició de documents contractuals: 

 

a. El  PCAP. 
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b. El PPTP. 

 

c. L’acord d’adjudicació. 

 

d. L’oferta del concessionari, en allò que faci referència a la fixació del preu 

del contracte i la forma en què concreta les prestacions a partir de la definició 

indisponible recollida al PCAP. 

  

e. La garantia definitiva. 

 

f. L’instrument de la formalització. 

 

2. L’aplicació dels documents contractuals es realitzarà per l’ordre en què 

s’han enunciat. 

 

 

Clàusula 4. Àmbit contractual 

 

1. La concessió s’executarà a tot el terme municipal de la Palma de Cervelló. 

  

Les actuacions que hagin de realitzar-se, per raó del servei públic concedit, 

davant d’altres administracions, es podran executar al llocs on aquestes 

actuïn la seva competència. 

 

2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que 

constitueixen el seu objecte. 

 

Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i 

imprescindibles per a la seva realització i la retribució del contractista 
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retribueix també aquelles prestacions prèvies, sense que gaudeixi del dret a 

percebre una retribució complementària per aquest concepte. 

 

 

Clàusula 5. Durada 

 

1. La concessió tindrà una durada d’1 any. 

 

2. L’execució de la concessió s’iniciarà el primer dia del mes següent a la 

formalització del contracte.  

 

3. L’inici de l’execució i la recepció del contracte s’instrumentaran en sengles 

actes autoritzades per la fe pública del secretari interventor municipal. 

 

4. El contracte no tindrà pròrrogues. 
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TÍTOL 2. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Clàusula 6. Obligacions generals 

 

El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les 

fonts de dret aplicables al contracte i d’aquest plec. En tot cas, aquest règim 

comprendrà les obligacions següents: 

 

A. Executar el contracte per sí mateix, sense subcontractar cap prestació: 

  

a. Amb continuïtat, en els terminis previstos a les seves clàusules o als 

instruments que se’n derivin, llevat dels supòsits de força major, fins i tot en el 

cas que circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una 

subversió a I’economia contractual i sense més interrupcions que les que es 

produirien si la prestació la realitzés directament l’administració.  

 

b. Desenvolupant les seves prestacions d'acord amb la manera disposada en el 

contracte formalitzat o ordenada posteriorment per l’administració contractant, 

sense modificar el seu contingut o la seva forma de realització, si no es modifica 

el contracte o ho autoritza de l’administració contractant, segons correspongui. 

 

c. Segons els estàndards de qualitat que es deriven de la seva definició de les 

prestacions i de les exigències de l’evolució científica, tecnològica, jurídica i 

social que resultin exigibles en raó a la naturalesa del contracte. 

 

d. Aportant els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a 

l’execució del contracte. 
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e. Actuant en tot moment d'acord amb les indicacions i les observacions de 

l’administració contractant sobre l’execució, exercida per mitjà dels òrgans 

previstos en el contracte o establerts a les normes aplicables. 

 

f. Permetent i facilitant les inspeccions que disposi l’administració contractant 

respecte als treballs, materials i equips.   

 

g. Sotmetent-se al risc i ventura inherents al contracte. 

 

B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o 

les disposicions generals de les entitats supramunicipals a les quals l’ens 

local s’integri, en qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.  

 

C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat 

que s'hagin produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula, 

disposició o resolució imposada per l’administració contractant amb caràcter 

ineludible. 

 

D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració 

contractant a I'extinció del contracte, ni tampoc gravar-los.  

 

E. Informar l’administració contractant del funcionament i també del compte 

d'explotació i de la situació patrimonial dels béns i drets adscrits, afectes o 

vinculats al contracte i mantenir aquests béns en bon estat de funcionament i 

de neteja. 

 

F. Si I'actuació empresarial del contractista abasta altres activitats diferents 

de les d’execució del contracte, portar una comptabilitat separada per a 

I'explotació contractada. 
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G. Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la 

Seguretat Social i les de seguretat i salut en el treball, en tots els seus 

aspectes, restant l’administració contractant exempta de qualsevol 

responsabilitat per I'incompliment de les esmentades normes i altres 

infraccions de caràcter laboral en què incorri el contractista, llevat que la 

legislació corresponent disposi altra cosa. 

 

H. Aportar a l’administració contractant en el termini de 10 dies hàbils des que 

es formulin les declaracions de naturalesa fiscal i de seguretat social i els 

documents sobre prevenció de riscos laborals de tot ordre que hagi de 

disposar preceptivament i que es relacionin amb el contracte, quan li sigui 

requerit pel responsable municipal del contracte. 

 

I. Fer-se càrrec de les despeses remunerades amb la retribució i, en tot cas, 

les següents:  

 

a.  Les de caràcter tributari que es desprenguin de I'activitat desenvolupada.  

 

b.  Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta 

execució del contracte. 

 

c. Qualsevol altra despesa que es derivi del contracte i legalment no hagi de 

recaure sobre l’administració contractant o un tercer.  

 

J. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que 

exigeixi el compliment de l’objecte del contracte. 

 

K. Les obligacions derivades de I'exercici de les potestats que corresponen a 

l’administració contractant i les previstes al contracte. 
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Clàusula. 7. Pòlissa d’assegurances 

 

L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 

els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els 

requisits especificats a les regles següents: 

 

Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que 

requereixi la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que 

puguin tenir els tercers a conseqüència de la prestació.  

 

Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà d’un 

milió d’euros per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència 

de la realització dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el 

benentès que aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat 

indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit mínim per 

víctima serà de tres-cents mil euros. 

 

Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà: 

 

a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable 

dels danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu 

patrimoni, ja sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, 

l’assegurança haurà de cobrir les garanties per responsabilitats civils 

d’explotació, professional post treball i patronals. 

 

b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de 

l’assegurat. 
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c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la 

responsabilitat civil. 

 

Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador 

renuncia als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir 

contra l’administració contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut 

d’indemnitzar.  

 

Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del 

pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en 

el moment de la signatura del contracte.  

 

Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari 

acrediti estar al corrent de pagament dels venciments successius de la 

pòlissa. 

 

Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant 

en qualsevol moment de l’execució. 

 

  

Clàusula 8. Idioma en l’execució del contracte 

 

1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana. 

 

2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i 

altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb 

les prestacions objecte del contracte, d’acord amb les regulacions 

contingudes a la Llei de política lingüística i a les disposicions administratives 
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generals que es dictin per al seu desenvolupament o per a la seva aplicació, 

incloses les ordenances i reglaments municipals. 

 

3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents 

vinculats al contracte, quan sigui requerit per l’administració contractant, als 

efectes de tramitacions que hagin de produir-se fora de Catalunya o per 

garantir l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix el 

contracte. 

 

Clàusula 9. Utilització de dades pel contractista 

 

1. L’accés per part de l’adjudicatari a les dades necessàries per a l’execució 

del contracte no té la consideració de comunicació de dades i se subjecta a 

l’article 12 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

 

2. L’adjudicatari únicament tractarà les dades de conformitat amb les 

instruccions del responsable del tractament. No les aplicarà per a una finalitat 

diferent al compliment del contracte. Tampoc no podrà comunicar-les a un 

tercer, ni que sigui per a la seva conservació.  

 

3. Un cop s’hagi complert la prestació contractual, les dades de caràcter 

personal i qualsevol suport o document que les contingui han de ser destruïts 

o retornats a l’administració contractant. 

 

4. En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra 

finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte 

serà considerat també responsable del tractament donat, responent de les 

infraccions en les quals hagués incorregut. 
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5. En tot cas, l’encarregat del tractament haurà d’adoptar les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les 

dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, i tractament o 

accés no autoritzat. 

 

6. L'administració contractant efectuarà la inspecció, la comprovació i la 

vigilància del compliment d’aquesta clàusula per a la realització correcta dels 

treballs contractats. 

 

7. L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota 

aquella informació que  obtingui, processi, gestioni o transmeti durant 

l’execució del contracte  Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant 

un termini mínim de 10 anys 

 

Clàusula 10. Pla de seguretat i salut en el treball 

 

1. El contractista en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del 

següent al de la formalització del contracte, i amb caràcter previ a l’inici de la 

seva execució, restarà obligat a elaborar i trametre al responsable del 

contracte un pla de seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals 

l’execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista 

en espais de titularitat municipal. 

  

2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat pel director de 

la seva execució, mitjançant decret. 

 

3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball per a les 
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funcions i tasques a desenvolupar per part dels treballadors implicats 

respecte als treballs d’execució esmentats. 

 

4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al 

compliment del pla i als principis generals i normes imperatives previstos a la 

legislació sectorial corresponent. 

 

5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures 

que en ell es preveuen es troben incloses en la remuneració i correran a 

càrrec del contractista. 

 

Clàusula 11. Personal d’interlocució tècnica del contractista 

 

El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la 

titulació d’INEFC o equivalent competencialment, amb la funció de disposar 

sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 

també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb 

l’administració contractant. 

 

Clàusula 12. Resolució d’incidències  

 

1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes 

per l’òrgan de contractació o per la direcció de l’execució del contracte, 

segons els correspongui competencialment, mitjançant expedient 

contradictori, amb les actuacions preceptuades a la normativa general de 

contractació. 
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2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran 

immediatament executives, sens perjudici de la seva impugnació. 

 

3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o 

indemnització a càrrec del contractista per danys al patrimoni municipal i 

també per a la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 

4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es 

derivin del contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per 

mitjà d’acta convencional que expressi l’acord adoptat i subscrit pel 

responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les 

prestacions. 

 

Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels 

procediments sobre modificació del contracte. 

 

Clàusula 13. Efectes del desconeixement per part del contractista 

 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o 

documentació que l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha 

pactat no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment. 

 

Clàusula 14. Subjecció a fiscalització 

 

Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de 

Comptes i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben 

subjectes a la intervenció material del secretari interventor municipal. 
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Clàusula 15. Variants 

 

No s’admeten a variants de les prestacions, sens perjudici de la concreció de 

l’objecte contractual a l’oferta. 

 

Clàusula 16. Patrimoni 

 

A la concessió, els béns són: 

 

a. De domini públic, adscrits al servei públic amb el qual es vincula el 

contracte, integrats per les instal·lacions de poliesportiu municipal de la 

Palma de Cervelló. 

 

b. Altres béns que participen a l’execució del contracte sense estar adscrits al 

servei, el quals s’integren pels fungibles que el concessionari haurà d’aplicar 

a les prestacions. Aquests béns són a càrrec del concessionari i no meritaran 

un preu específic addicional. 

 

 

Clàusula 17. Adscripció de mitjans 

 

1. El concessionari està obligat en tot moment a aplicar a la concessió 

qualsevol mitjà que sigui requerit per a la prestació dels servei. L’adscripció 

de mitjans només suposa una garantia de disposició mínima de mitjans per a 

la prestació al municipi. 

 

2. El personal del concessionari no s’entendrà en cap cas adscrit al contracte. 
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Clàusula 18. Contingut de les prestacions 

 

1. Les prestacions a càrrec del concessionari durant el primer exercici 

d’execució concessional seran les previstes al plec de prescripcions 

tècniques particulars. 

 

 

TÍTOL 3. ECONOMIA DE LA CONCESSIÓ 

Clàusula 19. Retribució del concessionari 

 

1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del 

dret a l’equilibri econòmic, tal i com es configura a la normativa reguladora, i 

en aquest PCAP, i, per tant, la seva retribució és la contraprestació única per 

totes les obligacions de qualsevol naturalesa que hagi de suportar per raó del 

contracte, incloses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les despeses generals de 

l’empresa imputables al contracte, les de personal, seguretat i salut en el 

treball, direccions facultatives, controls de qualitat i altres treballs tècnics, 

materials, propietats immaterials, despeses administratives, incloses les de 

licitació, formalització, inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, inclòs 

l’impost sobre el valor afegit, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, 

amortitzacions, serveis preparatoris, complementaris i addicionals i altres 

despeses d’explotació, les indemnitzacions de tot ordre que li siguin 

imputables i el benefici industrial ordinari, sense que es tingui dret a cap 

contraprestació addicional. Resten fora d’aquest caràcter únic, les obligacions 

econòmiques que neixin a càrrec de l’administració contractant per mandat de 

norma. 
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2. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressaran a les 

quanties desglossant la part corresponent a l’IVA. En cas de no indicar-se 

aquesta circumstància, s’entendrà que la quantitat consignada no inclou 

aquest impost. 

 

3. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella 

que es correspon amb les prestacions que han estat efectivament efectuades 

de conformitat amb el contracte a favor de l’administració contractant o dels 

usuaris de les prestacions i que no hagin estat rebutjades per l’Administració 

contractant o invalidades per l’autoritat competent, sens perjudici de les 

indemnitzacions a què el contractista tingui dret per raó del desistiment del 

contracte. 

 

4. La retribució meritada es calcularà com el producte del coeficient de baixa 

amb el sumatori dels productes preus unitaris vigents per les unitats 

prestades. Els preus unitaris vigents seran per al primer exercici de prestació 

aquells que constin al plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

5. Per percentatge de baixa, s’entén la xifra expressada en tant per ú en què 

el concessionari ofereix a la seva proposició reduir el preu unitari de qualsevol 

de les prestacions que hagi de realitzar al llarg de la concessió a partir dels 

seus preus unitaris. El percentatge de baixa serà únic per a totes les 

prestacions objecte de la concessió i serà obligatori durant tota la seva 

vigència. 

 

El coeficient de baixa és el resultat de restar a la unitat el percentatge de 

baixa. 

 

6. La retribució la percebrà el concessionari a través del preu meritat que li 

adeutarà l’Ajuntament. 
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7. Mensualment, el responsable del contracte emetrà una certificació que 

detallarà les unitats de prestació efectivament realitzades, els preus unitaris 

aplicats, els preus resultants per prestació i el preu agregat meritat durant el 

període. Sobre aquest últim s’aplicarà la quota tributària de l’impost sobre el 

valor afegit i la suma d’aquesta al preu agregat meritat durant el període 

determinarà l’import de la certificació.  

 

La certificació  se sotmetrà a audiència del concessionari durant un termini de 

deu dies, si bé es podrà aplicar el procediment de resolució d’incidències 

previst en aquest plec. Transcorreguda l’audiència o declarada la conformitat 

del concessionari per mitjà del procediment de resolució d’incidències, el 

responsable del contracte elevarà la certificació a l’òrgan competent per a la 

seva aprovació i el reconeixement d’obligacions que li és inherent. Per a 

aquesta aprovació serà requisit necessari que el concessionari aporti la 

factura contenint els requisits exigits per les legislacions fiscals i mercantils.  

 

8. La retribució anual del concessionari no podrà superar el cent vint per cent 

del producte del pressupost anual d’adjudicació pel coeficient de baixa i de la 

variació que hagi experimentat, entre la data de verificació de l’equilibri 

econòmic i la data de finalització del termini de presentació d’ofertes, l’índex 

general referit a Catalunya del sistema nacional d’índexs de preus al consum 

establert per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquesta referència s’entendrà 

substituïda en el futur per l’índex o l’organisme equivalents en les seves 

funcions. En tot cas, aquesta retribució anual no superarà mai l’import del 

crèdit pressupostari d’aplicació de la despesa, encara que pugui existir crèdit 

disponible, adequat i suficient dins del nivell de vinculació jurídica 

corresponent.  

 

 



 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores de la concessió del servei 

municipal d’esports de la Palma de Cervelló      

23 

 

Clàusula 20. Variació de la retribució 

 

1. La retribució del contractista només variarà quan concorri alguna de les 

circumstàncies següents que, a més, trenqui l’equilibri econòmic del contracte 

i no sigui possible restablir-lo amb la fórmula de revisió, aplicant, si escau, 

l’interessament: 

 

a. Alteració de les prestacions a càrrec del contractista, per disposició de 

l’administració contractant, en exercici de les seva potestat d’”ius variandi”. 

 

b. Producció d’un acte qualificable com a “factum principis”. 

 

c. Risc sobrevingut i imprevisible. 

 

2. No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del 

contracte que doni lloc a la variació del seu preu les modificacions que 

experimenti el benefici del contractista quan siguin degudes a una evolució 

dels costos derivats del contracte retribuïts, quan puguin ser previstos com a 

“aleas” normal del contracte integrat dins del risc i ventura que presideix 

l’execució del contracte i, en cap cas, no rebran aquesta qualificació: 

 

a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra 

circumstància o de les altres despeses que hagi de suportar per raó del 

contracte, quan derivin d’una evolució normal de la conjuntura econòmica. 

 

b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, 

incloses les degudes a l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats 

temporals, a la maternitat de la dona treballadora o situacions equivalents o 

assimilables, i als permisos i llicències del personal. 
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c. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició 

econòmica.  

 

d. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions, 

sempre que no es deguin a un “factum principis” de l’administració contractant 

que no es pugui qualificar com a previsible segons l’objecte del contracte.  

 

e. Les reduccions del consum per part dels usuaris o l’increment del número 

d’usuaris. 

  

f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui 

constitutiva d’una de les causes de variació. 

 

No s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible a 

causa dels efectes de la implementació successiva de noves tecnologies més 

avançades quan sigui inherent a la seva naturalesa. 

  

3. El trencament de l’equilibri del contracte per les causes de modificació es 

podrà produir tant a favor del contractista com a favor de l’administració 

contractant i l’òrgan de contractació disposarà les resolucions pertinents per a 

la seva restauració. La restauració únicament operarà fins al punt que es 

restableixi l’equilibri trencat, sense que la compensació ultrapassi aquest 

llindar. 

 

 

Aquesta restauració es realitzarà: 

 

a. Quan es degui al “ius variandi” o un “factum principis” disposat per 

l’administració contractant, totalment a càrrec d’aquesta administració, en un 

sentit de compensació per algun de les components de la retribució previstes 
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en aquest PCAP, quan l’alteració sigui negativa per al contractista, i de 

reducció de la retribució, a càrrec exclusivament del contractista, quan sigui 

positiva. 

 

b. Quan es degui a un “factum principis” no disposat per l’administració 

contractant o a un risc imprevisible, es compartirà a parts iguals pel 

contractista i l’administració contractant. 

 

 

Clàusula 21. Pressupost anual d’adjudicació 

 

1.El pressupost anual que servirà de base serà de 182.414’28 euros, IVA 

inclòs del 21%.  

 

2. El valor estimat del contracte és de 150.755’60 euros. 

 

3. No es preveuen despeses de primera implantació a càrrec del contractista. 

 

 

Clàusula 22. Crèdit pressupostari i finançament 

 

1. Les despeses a càrrec de l’Ajuntament derivades de l’execució d’aquest 

contracte s’aplicaran a la partida 342.227.12. 

 

2. L’adjudicació definitiva i la formalització contractual es podran efectuar 

abans que vigeixi el pressupost de l’any 2011, però restaran condicionades 

suspensivament a l’entrada en vigor d’aquest. El contracte se subjecta també 

a la condició suspensiva de l’existència de crèdit disponible, adequat i  

suficient als exercicis posteriors en què s’hagi d’executar. 
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3. El contracte es finança amb recursos ordinaris no afectats del pressupost 

municipal. 
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TÍTOL 4. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL A EFECTES DE LA CONCESSIÓ 

 

Clàusula 23. Direcció de l’execució del contracte 

 

1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions 

de direcció, inspecció i impuls sobre els serveis municipals que la legislació 

sobre règim local atribueix als presidents de les entitats locals i no forma part 

de les atribucions reservades a l’òrgan de contractació. 

 

2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la 

competència legal o els seus delegats. 

 

Clàusula 24. Responsable del contracte 

 

1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei 

i amb la titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte. 

Inicialment, aquest designació recau en el gerent municipal d’esports. Amb 

els mateixos requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable 

del contracte un contractista administratiu de servei, el qual podrà ser una 

entitat col·laboradora de l’administració degudament acreditada, l’objecte de 

la qual es correspongui amb les funcions que hagi de desplegar al contracte, 

segons l’objecte d’aquest i amb els límits que fixi la normativa reguladora 

d’aquestes entitats. 

 

2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es 

notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. 

En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva 
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designació a l’inici de les actuacions de seguiment davant del contractista o 

de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació. 

 

Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 

responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de 

l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 

 

3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les 

atribucions no reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de 

l’execució i abastarà almenys els objectius i les funcions següents: 

 

A. Objectius: 

 

a. Garantir l’execució conforme al contracte. 

 

b. Precisar els termes de l’execució. 

 

c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 

contractada. 

 

d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o 

incompliments contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que 

correspongui. 

 

e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les 

normes i actes generals pressupostaris.  

 

B. Funcions: 

 

a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 
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b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 

 

c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, 

segons correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives 

o la presa d’altres mesures. 

 

d. Actuar com a interventor tècnic a l’empresa concessionària, quan 

correspongui. 

 

e. Emetre les certificacions de l’execució, llevat que correspongui al director 

facultatiu. 

  

f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

 

g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de 

contractació i la direcció de l’execució del contracte. 

 

El responsable del contracte serà interventor del servei en els supòsits 

previstos al ROAS.  

 

La intervenció del servei s’aplicarà en tot cas els darrers sis mesos de la seva 

vigència, als efectes de verificar l’adequat compliment de l’extinció i dels seus 

efectes. 
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TÍTOL 5. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

 

Clàusula 25. Procediment i tramitació 

 

La forma d’adjudicació d’aquest contracte de serveis serà el procediment obert, en 
què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, queda exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb l’article 141 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Clàusula 26. Mesa de contractació 

 

1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, 

el qual s’integrarà per l’alcalde, qui la presidirà, el tècnic municipal d’esports i  

el secretari interventor. En serà secretari de la mesa, amb veu i sense vot, un 

funcionari municipal. La identitat dels membres de la mesa es fixarà per 

decret de l’alcalde. 

 

La mesa podrà actuar assistida per professionals que complementin la seva 

solvència tècnica, els quals assistiran a les seves sessions amb veu, però 

sense vot. També podrà requerir els informes que entengui adients per a 

l’exercici de les seves funcions. 

 

2. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives 

sobre òrgans administratius col·legiats diferents del ple i de la junta de govern 

local. 
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Clàusula 27. Forma dels mitjans d’acreditació de les condicions 

subjectives dels empresaris 

 

Els documents que s’aportin per a l’acreditació de les condicions subjectives 

seran originals, còpies autenticades notarialment o confrontades amb 

l’original per l’administració contractant. No s’admetran còpies confrontades 

amb l’original per altres entitats del sector públic. 

 

Clàusula 28. Capacitat d’obrar 

 

1. La capacitat d’obrar s’acreditarà pels mitjans següents: 

 

a. Si es tracta d'empresari individual, s’acreditarà per mitjà del DNI no 

caducat i NIF (aquest últim document no caldrà quan el DNI ja contingui la 

lletra del NIF), quan sigui espanyol, i amb el document que acrediti 

fefaentment la identitat en termes equivalents quan es tracti d’un estranger. 

 

b. Si es tracta de societats, s’acreditarà amb l'escriptura de constitució de la 

societat, acompanyada de les seves modificacions, degudament inscrites al 

Registre Mercantil.  

 

c. Si es tracta d’una altra mena de persona jurídica s’acreditarà amb el títol 

constitutiu original, acompanyat, si s’escau, dels de les alteracions ulteriors 

que hagi experimentat, i de la inscripció al registre públic on sigui preceptiva 

per a la contractació amb l’administració. 
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d. Les empreses no espanyoles nacionals d’estats membres de la Unió 

Europea hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà 

de la inscripció en els registres, o la presentació de les certificacions que 

s’indiquen a l’annex I del RLCAP, en els termes de l’article 73 de la LCSP. 

  

e. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’aportar davant de 

l’òrgan de contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica 

Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa, en 

el qual consti: 

 

e.1. Que l’empresa gaudeixi de la capacitat i l’habilitació suficients segons la 

seva llei nacional per concertar el contracte. 

 

e.2. Que l’Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la 

contractació pública d’empreses espanyoles en circumstàncies equivalents. 

 

Aquesta darrera manifestació no serà preceptiva, als contractes subjectes a 

regulació harmonitzada, per a les empreses d’Estats signataris de l’Acord 

sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, segons 

disposa l’article 44.1 de la LCSP. 

 

f. Les empreses citades a la lletra e hauran de tenir sucursal oberta a 

Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves 

operacions inscrites al Registre Mercantil. 

 

2. Quan es tracti de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar que l’objecte 

social o l’activitat econòmica té relació directa amb l’objecte del contracte, 

d’acord amb els estatuts o regles fundacionals. 
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3. S’entendran per empreses, a efectes de la contractació, les persones 

físiques o jurídiques capacitades per a contractar amb l’administració 

contractant. 

 

Clàusula 29. Prohibició de contractar 

 

1. Per al compliment del requisit de no trobar-se incurs en prohibició de 

contractar, es consignarà a les proposicions una declaració responsable, la 

qual expressarà que el contractista no es troba incurs en cap de les causes 

de prohibició previstes a l’ordenament jurídic vigent i, en especial, a l’article 

49 de la LCSP, sens perjudici dels mitjans de prova de l’article 62 de la 

mateixa llei. 

 

2. La declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents, sens perjudici que la justificació acreditativa d’aquest 

requisit hagi de presentar-se per l’adjudicatari abans de l’adjudicació 

definitiva. 

 

Clàusula 30. Solvència 

 

1. Com a condició de solvència econòmica, els empresaris hauran d’acreditar 

una facturació bruta mínima de 150.000 euros dins dels exercicis 2015, 2014 i 

2013. 

 

2. Com a condició de solvència tècnica, els empresaris hauran de disposar 

del personal següent: 

 



 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores de la concessió del servei 

municipal d’esports de la Palma de Cervelló      

34 

 

- Un coordinador. 

- Quatre monitors d’activitats dirigides. 

- Un monitor de musculació,  amb la titulació de llicenciat en INEFC o 

mòdul superior d’activitats físiques i esportives. 

- Tres monitors d’activitats extraescolars. 

- Tres conserges. 

 

El coordinador tindrà la titulació de llicenciat en INEFC i els monitor aquesta o 

el mòdul superior d’activitats físiques i esportives. Aquestes titulacions podran 

ser substituïdes per aquelles que es puguin qualificar com a 

competencialment equivalents. 

 

3. L’acreditació de les condicions de solvència es podrà produir per qualsevol 

mitjà admès a la legislació sobre contractes del sector públic. 

 

4. L’article 52 de la LCSP s’aplicarà a la llum de la doctrina que dimana de la 

sentència de l’assumpte C-176/1998, cas “Holst Italia SpA contra Comune di 

Cagliari, amb la intervenció de Ruhrwasser AG International Water 

Management”, de 2 de desembre de 1999, del Tribunal de Justícia de la 

Comunitat Europa. 

 

Clàusula 31. Representació 

 

1. Quan s’actuï per mitjà de representant, aquest haurà de ser òrgan societari 

competent o apoderat i el seu poder, acreditat a l’article 32.3 de la LPC, haurà 

de ser vàlid, eficaç, i suficient.  
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2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al 

registre on sigui preceptiva o sigui possible aquesta inscripció, llevat que es 

tracti de poder per a acte concret. 

 

Clàusula 32. Unions d’empresaris 

 

1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, 

únicament ho podran fer sota la forma de la unió d’empresaris prevista a 

l’article 48 de la LCSP. Només s’exceptua quan aquesta concurrència ho és a 

una concessió d’obra pública i els empresaris ofereixen el compromís de 

constituir una societat que serà titular de la concessió, segons la previsió de 

l’article 46.2 de la LCSP. 

 

2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva 

capacitat, solvència i no incursió en prohibició. 

 

3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en 

els termes de l’article 52 del RLCAP. 

  

4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 48 de la 

LCSP i 24 del RLCAP, i a aquests efectes: 

 

a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la 

unió en els termes exigits per a la resta de licitadors. 

 

b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses i 

el compromís de constituir-se formalment, en escriptura pública, cas de 

resultar adjudicataris del contracte. 
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c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió. 

 

d. Designaran un representant únic amb poders generals, sens perjudici de 

l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 

cobraments i pagaments de quantia significativa.  

 

5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la 

constitució de la unió temporal d’empreses en escriptura pública davant 

l'òrgan de contractació en l’acte de formalització i actuaran sota el principi de 

responsabilitat solidària dels seus socis.  

 

6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del 

contracte fins que s’extingeixi. 

 

7. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió 

temporal d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta 

separació es fa abans de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del contracte, si es 

fa  després d’aquesta, sens perjudici de l’article 202.4 de la LCSP. 

 

 

Clàusula 33. Obtenció d’informació sobre la licitació 

 

1. La informació a disposició del concessionari seran el PCAP i el PPTP i 

podran ser obtinguts al perfil de contractant i a la secretaria intervenció 

municipals, en horari de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres hàbils, durant el 

període de licitació. 
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2. Si se sol·licita per correu, l’administració contractant practicarà la seva 

tramesa en el termini màxim de 3 dies hàbils. La data límit per sol·licitar la 

tramesa d’informació per correu serà el quart dia hàbil anterior al de la 

finalització del termini de licitació, sens perjudici que el licitador pugui obtenir 

els plecs fins que s’extingeixi el mateix termini a les dependències de la 

secretaria de l’administració contractant.  

 

Aquestes dates límits es computaran per referència a l’entrada de la 

sol·licitud al registre general municipal. 

 

Clàusula 34. Contingut de les proposicions 

 

1. La participació als procediments de selecció del contractista es realitzarà 

per mitjà de la presentació de les proposicions, les quals s’integraran per una 

instància de presentació i dos sobres, denominats 1 i 2. El primer contindrà la 

documentació acreditativa de les condicions capacitat, solvència i no incursió 

en prohibició i l’acreditació d’haver constituït la garantia provisional, quan 

sigui obligatòria; el segon, l’oferta relativa al contracte. Dins del sobre 2, es 

trobaran dos sobres, denominats 2A i 2B, el primer dels quals contindrà la 

documentació que hagi de ser avaluada per mitjà dels criteris d’adjudicació 

per aplicació de fórmules matemàtiques, i el segon, la documentació que hagi 

de ser avaluada per mitjà de criteris discrecionals.  

 

Cadascun dels sobres 1, 2A i 2B contindrà un document independent que 

relacionarà de forma indexada cadascun dels documents que l’integren.  

 

La instància de presentació i els sobres a l’anvers indicaran la referència al 

procediment de contractació en el qual es participa, el nom, NIF i domicili a 

efectes de notificacions de l’empresari que hi participa i també a l’anvers els 
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signarà l’empresari o el representant que actuarà dins del procediment en 

nom seu, amb indicació del nom i els cognoms i el número de NIF de qui 

signa. La instància de presentació també indicarà expressament que 

s’acompanyen els sobres 1 i 2. Tots els sobres es presentaran tancats. 

  

2. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre 

submissió als òrgans jurisdiccionals espanyols, quan es tracti d’empresaris 

estrangers, en relació a les qüestions que es derivin del contracte, amb 

renúncia expressa a la competència dels òrgans jurisdiccionals estrangers 

que li puguin correspondre.  

 

3. El sobre 2A contindrà només els documents següents: 

 

a. El document d’oferta econòmica, segons el model de l’annex d’aquest 

PCAP, el qual expressarà el percentatge únic de baixa expressat en tant per 

u. 

 

b. Un estudi econòmic que justifiqui suficientment la seriositat i possibilitat de 

compliment de l’oferta econòmica. L’estudi econòmic aplicarà els preus 

unitaris previstos en el PPTP, amb aplicació del percentatge de baixa ofert 

per l’empresari. 

 

4. El sobre 2B contindrà només el Pla de gestió del servei realitzarà una 

projecció dels principals aspectes que hauran de ser atesos pel licitador, i 

s’integrarà pels documents següents: 

 

a. Un organigrama que descrigui els mitjans personals aplicats al servei i la 

seva interrelació. Indicarà les funcions pròpies de cada membre del personal i 

el temps de dedicació de cada treballador en còmput setmanal.  
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b. Una relació de mitjans personals adscrits a la concessió, la qual 

comportarà per al concessionari el compromís exprés de la seva adscripció. 

 

c. Un programa de desenvolupament de les prestacions 

 

d. Programa de qualitat en la prestació del servei i pla de control i vigilància 

dels objectius de qualitat 

 

e. Una Carta de Serveis al Ciutadà, la qual detallarà el procediments 

d’atenció al ciutadà en qualsevol relació habitual que estableixi amb el 

concessionari, tant presencial, com telefònica o telemàtica, els nivells de 

qualitat d’aquests procediments i els mecanismes de control, seguiment i 

correcció que s’aplicaran per al seu assoliment.  

 

5. Els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella documentació i/o 

informació que consideri confidencial de la seva oferta.  



 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores de la concessió del servei 

municipal d’esports de la Palma de Cervelló      

40 

 

 

Clàusula 35. Efectes de la presentació de les proposicions 

 

1. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les 

manifestacions sobre capacitat, solvència i no incursió en prohibició de 

contractar són certes i vigents, que  accepta íntegrament i sense cap reserva 

o condició la totalitat de les estipulacions contingudes als plecs del contracte i 

que s’obliga al compliment de les obligacions que se’n derivin com a licitador 

i, si escau, com a contractista, en especial en aquest darrer cas, pel que fa al 

compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les 

concrecions, inclosa l’acceptació de variants, que hagi inserit l’òrgan de 

contractació a l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels 

plecs. 

 

2. Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat 

que concorri causa justificada. 

 

Clàusula 36 Lloc de presentació de les proposicions 

 

1. La proposició es presentarà al registre general de l’administració 

contractant o en qualsevol altre dels registres previstos a l’article 38.4 de la 

LPC. 

 

2. Quan la documentació no es presenti als registres de l’administració 

contractant, l’empresari justificarà de forma fefaent la data i l’hora de 

presentació i anunciarà a l’òrgan de contractació la remissió de la proposició 

per tèlex, fax o telegrama el mateix dia.  



 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores de la concessió del servei 

municipal d’esports de la Palma de Cervelló      

41 

 

 

Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la documentació 

si és rebuda al registre de l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data 

de la finalització del termini indicat a l’anunci.  

 

Transcorreguts, tanmateix, els 10 dies naturals següents a la data de 

finalització del termini de presentació de proposicions sense haver-se rebut la 

documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 

 

Clàusula 37. Termini de presentació de les proposicions 

 

1. El termini de presentació de les ofertes serà de 20 dies des de la darrera 

publicació que es faci d’entre la del BOP i la del DOGC. 

  

2. Durant el termini de presentació de proposicions, els licitadors gaudiran 

dels drets d’accés a la informació sobre la contractació que es preveu a 

l’ordenament vigent i en aquest PCAP. 

 

3. El termini de presentació de proposicions és improrrogable per disposició 

posterior a l’aprovació de l’expedient de contractació. 

 

4. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en 

dissabte, diumenge o festiu a la Palma de Cervelló, s’entendrà ajornat fins al 

primer dia hàbil posterior. 

 

5. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer. 

  

Aquesta previsió no suposa el dret a presentar les ofertes davant dels 

registres corresponents fora del seu horari d’atenció al públic. 
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Clàusula 38. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments 

 

1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es 

requerirà als licitadors, s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es 

publicarà al tauler d’edictes i al perfil de contractant i es notificarà. 

 

2.  L’òrgan de contractació o la mesa de contractació podran exigir als 

licitadors o empresaris que participin aclariments sobre els documents de 

qualsevol dels dos sobres i requerir-los per a la presentació d’altres 

complementaris. També podran disposar que una representació tècnica dels 

licitadors pugui concórrer davant de la mesa a efectes d’atendre les 

ampliacions d’informació que aquesta entengui procedents per a emetre la 

seva valoració. 

 

  

Clàusula 39. Criteris d’adjudicació 

 

1. A la selecció del contractista, s’aplicaran els criteris  següents: 

 

- Percentatge de baixa: fins a 60 punts. 

- Pla de gestió del servei: fins a 40 punts. 

 

2. El percentatge de baixa es puntuarà segons la fórmula següent: 

 

B = (E / M) x 60 

 

 

On: 
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- B és la puntuació atribuïda pel criteri de percentatge de baixa. 

- E és el percentatge de baixa ofert per l’empresari que es puntua. 

- M és el percentatge de baixa més gran que s’ofereixi algun dels empresaris. 

 

3. Perquè una oferta pugui ser considerada admissible, caldrà que hagi 

obtingut almenys 25 punts al criteri d’adjudicació que es valora 

discrecionalment. 

 



 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores de la concessió del servei 

municipal d’esports de la Palma de Cervelló      

44 

 

TÍTOL 6. GARANTIES 

 

 

Clàusula 40. Garantia provisional 

 

1. No s’estableix garantia provisional. 

  

2. El règim de devolució de la garantia serà el previst a l’article 91.4 de la 

LCSP. 

 

Clàusula 41. Garantia definitiva 

 

La garantia  definitiva que haurà de constituir l’adjudicatari serà del cinc per 

cent de l’anualitat que resulti d’aplicació a l’anualitat de sortida del coeficient 

de baixa que hagi ofert. 
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TÍTOL 7. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS 

CONTRACTUALS 

 

 

Clàusula 42. Disposicions comunes 

 

1. Els incompliments contractuals en què incorri el concessionari tipificats en 

aquest títol se subjectaran a les penalitats que en ell es contemplen. 

L’aplicació de les penalitats contractuals implica l’exercici d’una potestat 

pública irrenunciable. 

 

Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se 

sancionarà com un únic aplicant la tipificació més greu d’entre les 

concurrents. 

 

2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules penals i no 

constitueixen sancions administratives derivades de la potestat sancionadora.  

 

Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més 

constitueix una infracció administrativa, sense que existeixi contradicció entre 

la penalitat i la sanció. 

 

Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat a aplicar els 

criteris previstos a la LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions 

administratives. 

 

La força major, si concorre, exclourà l’incompliment. La força major es 

caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del concessionari i 

la seva irresistibilitat. No es consideraran força major els supòsits de cas 

fortuït, els quals no exclouen l’incompliment. A efectes de qualificar els 
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incompliments, es considerarà força major o cas fortuït les circumstàncies 

que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa de forma 

consolidada hagi caracteritzat amb aquestes qualificacions, respectivament. 

 

3. Són incompliments contractuals imputables al concessionari tots aquells 

que es derivin d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin 

imputables personalment, als seus representants i agents, als seus 

treballadors i subcontractistes, i a aquells que per qualsevol vincle actuïn 

integrats sota l’organització del concessionari, encara que obrin contra el seu 

consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no 

es consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les 

penalitats contractuals. 

 

4. Les penalitats contractuals no s’imposaran per procediment sancionador, 

sinó per mitjà del procediment següent, llevat que normativament se 

n’estableixi un d’específic en funció de la penalitat imposada: 

 

a. Acord d’iniciació per l’òrgan de direcció del contracte, el qual contindrà la 

proposta de resolució indicativa dels extrems següents: 

 

a.1. Fets presumptament constitutius d’incompliment. 

 

a.2. Causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió del contractista. 

 

a.3. Tipificació de l’incompliment i de la penalitat. 

 

a.4. Penalitat proposada. 

 

b. Audiència a l’interessat durant un termini de deu dies. 
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c. Resolució del procediment, que ratificarà, modificarà o rebutjarà la proposta 

de resolució. 

 

Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se 

seguirà el procediment previst a la legislació sobre contractes del sector 

públic. 

 

5. Les penalitats seran imposades per l’òrgan de direcció de l’execució del 

contracte quan normativament no es disposi l’atribució d’aquesta 

competència a un altre òrgan. 

 

6. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se 

sancionarà com un únic incompliment aplicant la tipificació més greu d’entre 

les concurrents. 

 

7. A més, tot incompliment que comporti no prestacions del servei donarà lloc 

a la deducció al preu de servei d’una quantitat equivalent al cost que 

representi per a l’Ajuntament o els usuaris la prestació no realitzada. El 

contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 

seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial 

respecte a la contractada no resultés d’utilitat a l’administració o als usuaris 

aquesta no adeutarà el preu corresponent. 

 

Quan l’Ajuntament hagi de realitzar la prestació per mitjans externs a la 

concessió, es prendrà per aquest cost el total suportat per l’Ajuntament. 

L’aplicació d’aquesta clàusula es deu a la responsabilitat del contractista i no 

constituirà aplicació de penalitats. 

 

El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment. 
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La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i 

perjudicis per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, 

sempre que no existeixin normes de procediment que impedeixin la seva 

acumulació. 

 

Clàusula 43. Tipificació d'incompliments 

 

1. Són incompliments molt greus: 

 

a. Incórrer en qualsevol de les prohibicions de l’article 49 de la LCSP 

posteriorment a la formalització.  

 

b. L’incompliment molt greu de les obligacions essencials a càrrec del 

contractista que ocasionin un risc per al funcionament del servei en 

condicions de continuïtat i segons els estàndards del servei o que posin en 

perill la salut o la seguretat dels ciutadans. 

 

c. La no intervenció immediata en situacions que comportin efectes greus per 

al servei o per als ciutadans derivats de qualsevol circumstància vinculada al 

primer, després que l’Ajuntament li ho comuniqui o el concessionari en tingui 

constància per si mateix o aquells de qui respon.  

 

d. La desobediència reiterada a les ordres i directrius que dimanin de 

l’Ajuntament per garantir que els serveis es porten a terme en condicions 

adequades i que responen en tot moment a les exigències de l’interès públic.  

 

e. Incórrer per segona vegada en causa d’intervenció per incompliment. 
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f. La manca de concertació o l’impagament de les quotes de l’assegurança 

que es troba obligat a concertar. 

 

g. El que l’Ajuntament hagi de respondre del pagament del recàrrec de 

l’article 123 de la Llei general de la Seguretat Social per causa imputable al 

concessionari. 

 

h. La reducció continuada dels estàndards de qualitat en la prestació del 

servei o la seva prestació manifestament defectuosa o irregular. 

 

i. Les cessions il·legals i les subcontratacions. 

 

j. L’incompliment de la legislació sobre dades de caràcter personal en 

actuacions vinculades amb l’execució del contracte. 

 

k. La interrupció del servei per temps superior a 24 hores, llevat causa 

justificada. 

 

l. La no admissió al servei d’un usuari que reuneixi els requisits normatius. 

 

m. Quan algun aspecte de la prestació no s’ajusti substancialment a allò que 

s’indica al Pla gestió del servei presentat a la plica. 

 

n. La falsedat dolosa a la informació lliurada a l’Ajuntament. 

 

o. Els incompliments qualificats de les normatives i estipulacions contractuals 

sobre sanitat del servei. 

 

p. L’abandonament del servei. 
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q. La reincidència en incompliments greus. 

 

2. Són incompliments greus: 

 

a. L’incompliment de les obligacions informatives a què se subjecta el 

concessionari en favor de l’Ajuntament. 

 

b. La no comunicació de les alteracions de personal afecte al servei. 

 

c. La negativa injustificada a suportar activitats municipals de seguiment, 

comprovació o control en els termes dels plecs reguladors. 

 

d. La desobediència a les ordres i directrius dels òrgans municipals, quan no 

constitueixi falta molt greu. 

 

e. No posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol circumstància que 

amenaci la integritat o la bona conservació dels béns afectes al servei. 

 

f. Els relacionats a l’article 257.2 del ROAS. 

 

h. La suspensió del servei per termini no superior a 24 hores. 

 

i. Els incompliments no qualificats en matèria de sanitat del servei. 

 

j. Qualsevol dels incompliments tipificats com a molt greu quan li falti alguna 

de les circumstàncies de temps o de gravetat que els defineixen. 

 

k. La reincidència en incompliments lleus. 
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3. És incompliment lleu qualsevol altra manca de compliment del contracte no 

tipificada com a greu o molt greu. 

4. S’entendrà per reincidència, a efectes d’aquesta clàusula, el mateix 

concepte que el dret administratiu comú sancionador preveu per a les 

infraccions administratives. 

 

5. Els incompliments es podran provar per qualsevol mitjà de prova admès en 

Dret. 

 

6. Les incorreccions del personal del servei amb els ciutadans es qualificaran 

com a incompliment molt greu, greu o lleu en funció de la seva gravetat. 

 

Clàusula 44. Tipificació de penalitats 

 

1. A les infraccions molt greus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 200.000 

euros o la resolució del contracte. 

 

2. A les infraccions greus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 50.000 euros. 

 

3. A les infraccions lleus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 6.000 euros. 

 

4.  Els incompliments molt greus i greus també podran donar lloc a la 

intervenció del servei conforme a l’article 254 del ROAS. 
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TÍTOL 8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 45. Causes d'extinció 

 

El contracte s’extingirà per compliment o per resolució, per les causes 

previstes normativament i en aquest PCAP. 

 

Clàusula 46. Rescat de la concessió  

 

La concessió també es pot extingir per part de l'Ajuntament abans del 

venciment del termini estipulat de manera unilateral, quan concorri alguna 

circumstancia d’interès públic, tot assumint la gestió directa del servei 

l'Ajuntament per si mateix o per mitja d'un ens dependent. 

 

Els efectes i el procediment per declarar el rescat se subjecten al que 

estableixen els articles 264 i 265 del ROAS, amb reversió dels béns i drets 

afectes en els termes previstos en aquest plec.  

 

Clàusula 47. Abandonament o renúncia 

 

En cas d’abandonament o renúncia de la concessió, l’Ajuntament instruirà 

expedient amb audiència al contractista i es resoldrà per mitjà d’acord de 

l’òrgan de contractació. Aquest acord determinarà la incautació de tots els 

elements afectes al servei i també la garantia definitiva. Aquesta incautació 

serà compatible amb les accions de tot ordre per exigir al concessionari les 

seves obligacions derivades d’aquest incompliment. La incautació únicament 

no s’aplicarà si el concessionari presta les garanties i facilitats necessàries 

perquè en cap cas no s’interrompi la prestació del servei en els termes de 
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continuïtat i qualitat definits al contracte. A més, l’Ajuntament podrà adoptar 

totes les mesures ajustades a dret complementaries que hagin de permetre la 

prestació del servei en aquests mateixos termes. 

 

L’abandonament o renúncia, a més, es punirà com a incompliment molt greu, 

d’acord amb el règim consignat en aquest plec. 
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Disposició addicional única. Abreviatures 

 

Les abreviatures emprades en aquest PCAP signifiquen: 

 

LCSP  Llei de contractes del sector públic 

LPC Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú 

PCAP Plec de clàusules administratives particulars de la concessió 

PPTP Plec de prescripcions tècniques particulars 

RLCAP Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques 

ROAS Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals 
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ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
reguladores de la concessió del servei municipal d’esports de la Palma de 
Cervelló 

 

 
OFERTA ECONÒMICA  

 
Licitador:  

- Nom: 
- NIF: 
- Domicili: 
- Inscripció registral1: 
- Representant:   

Nom:    
NIF: 
Naturalesa de la representació2 
Títol de representació3 

 
Percentatge de baixa ofert (expressat en tant per u): 
 
 

 

 
Lloc, data i signatura, 
 

                                              
1 S’indicarà el registre (tipus i localitat) i les dades numèriques de la inscripció. 
2 S’indicarà si es tracta d’administrador, gerent, apoderat, o altres.  
3 S’indicarà la referència al poder notarial on consta la representació, amb expressió del 

notari, el número de protocol i la data de l’atorgament. 


