
 
  

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

  

Núm. d’expedient: CONT-21-586 
Descripció objecte: Contracte de subministrament de metadona solució oral (EPTADONE 5mg/ml) i distribució als Centres 

d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències 
Import d’adjudicació: 187.200.- euros IVA inclòs 

  

 

 REUNITS en la data de la darrera signatura. 
 

D’una banda, la Sra. Carme Borrell i Thió, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per acord de la 
Junta de Govern de l’ASPB de data 15/07/2015, actuant en nom i representació de l’Agència en ús de les facultats 
atribuïdes als seus Estatuts i de la delegació de facultats aprovada per resolució de la Presidència de l’ASPB de 
data 11/12/2002, i assistida en aquest acte per la Sra. Raquel Pérez Herranz, actuant com a secretària de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona per delegació del secretari general de l’Ajuntament de Barcelona de data 
09/11/2021. 
 

D’altra banda, el Sr. José Luis Guerrero Pérez, com a representant de Laboratorios Gebro Farma, amb NIF 
A62826136 en virtut d’escriptura d’apoderament atorgada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. José 
Perales Sanz, protocol 3800 de data 20/12/2007, llurs facultats són plenament vigents. 
 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i 
 

MANIFESTEN 
 

Que per resolució de data 21/12/2021 es va adoptar el següent acord: 
 

“ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic d’adjudicació que s’adjunta a la present resolució, el contracte 
de subministrament del fàrmac Eptadone 5mg/ml de metadona clorhidrat en solució oral pels Laboratoris Gebro 
Pharma SA emprats als CAS de l’ASPB a l’empresa Laboratoris Gebro Pharma SA, per un import de 187.200€, IVA 
inclòs, amb el desglossament següent: 180.000€, pressupost net i 7.200€ en concepte d'Impost sobre el Valor 
Afegit al tipus del 4% a càrrec del pressupost de l’ASPB pels anys 2022 i 2023, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions que se’n derivin de conformitat amb els articles 116.3 i 117 de la 
LCSP; DISPOSAR la quantitat total de 187.200€ a favor de l’empresa Laboratoris Gebro Pharma SA, amb NIF 
A62826136; NOTIFICAR la present resolució al licitador i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; COMUNICAR 
a l’adjudicatari que, un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de la present 
resolució als licitadors, si finalitzat aquest termini no s’ha interposat recurs especial en matèria de contractació, 
serà requerit per tal que comparegui a formalitzar el contracte dins el termini de 5 dies naturals des del següents 
al de la recepció de l’esmentat requeriment; DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l'Agència en la propera 
sessió." 

 

ACORDEN 
La vigència del present contracte és de 2 anys a comptar des del dia següent de la data de la seva formalització.  
Les parts s’obliguen a complir les obligacions derivades del contracte d’acord amb totes i cadascuna de les 
clàusules contingudes al plec de condicions regulador d’aquest contracte. 
Les despeses i impostos que s'originin com a conseqüència de la present modificació seran a càrrec exclusiu de 
l'adjudicatari. 
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de 
conformitat i acceptació, signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats 
a l’encapçalament. 

Per l’Agència Pel contractista Per l’Agència 
LA GERENTA 
 

 
 

EL REPRESENTANT LA SECRETÀRIA 

   
SIGNAT: Carme Borrell i Thió SIGNAT: José Luis Guerrero Pérez SIGNAT: Raquel Pérez Herranz 

 

Carme Borrell 

Thió - DNI 

(AUT)

Firmado digitalmente por 

Carme Borrell Thió - DNI 

(AUT) 

Fecha: 2022.01.12 14:29:42 

+01'00'
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL FÀRMAC EPTADONE 5mg/ml 
(METADONA CLORHIDRAT EN SOLUCIÓ ORAL) PELS LABORATORIS GEBRO 
PHARMA SA PER ALS CENTRES D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES 
DROGODEPENDÈNCIES DE L’ASPB. 
 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  

 
 

Num. 
expedient 

CONT-21-586 Descripció 
contracte 

Subministrament del fàrmac Eptadone 5mg/ml (metadona 
clorhidrat en solució oral) pels Laboratoris Gebro Pharma SA   

 
Codi CPA   Codi CPV (en cas de 

publicitat comunitària) 
33660000-4 Medicaments del sistema nerviós 
i els òrgans dels sentits 

 
Import 
pressupost 

187.200.- euros Tipificació 
contracte 

Subministrament 

 
 
Clàusula 1. Objecte i llei del contracte 
 
1. El present contracte administratiu té per objecte el subministrament del fàrmac Eptadone 5mg/ml, 
concretament 4.500 litres de metadona clorhidrat en solució oral pels Laboratoris Gebro Pharma SA 
per als centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona. 
 
2. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments i es subjecta a aquest plec, 
el PPT i documentació complementària i annexa i a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament. 
 
3. Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels Decret 
d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de 19 de 
maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que les 
empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no 
tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal. 
 
Clàusula 2. Prerrogatives de l’Administració i jurisdicció 
 
1. L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar 
el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, 
acordar-ne la resolució li els efectes d'aquesta decisió (arts. 188 i 189 de la LCSP). 
  
2. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a resoldre les controvèrsies que 
sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió als tribunals 
de Barcelona. 
 
Clàusula 3. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 
 
1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost total de licitació és el de 187.200 euros, 
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 180.000 euros, pressupost net i 7.200 euros en concepte 
d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 4%.
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La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu 
o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta 
serà exclosa. 
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, i els preus 
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives generals, 
i anirà amb càrrec al pressupost i la partida següent:  
 

Any C.Econ. Programa C.Orgànic Import net % IVA  Import IVA Import total 
2022 22106 311.30 0100 90.000 € 4 3.600 € 93.600 € 
2023 22106 311.30 0100 90.000 € 4 3.600 € 93.600 € 

 
Import total 187.200.- euros 

 
En el preu estipulat per aquest contracte s’inclou la totalitat de les despeses que ocasioni la fabricació 
i distribució quinzenal de la metadona sol·licitada per l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 
El preu del producte està estipulat per La Agencia Española del Medicamento amb el codi Nacional 
603003 i inclou el producte farmacèutic i el seu transport. 
 
En cas que hi hagi un decrement de la quantitat de litres sol·licitats, sols es facturarà els litres requerits, 
per la qual cosa l’ASPB no resta obligada a exhaurir l’esmentat import en atenció a què les factures, un 
cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 495.000 euros, sense incloure l'IVA del 4%, dels quals 
180.000 € corresponen al pressupost del contracte i 270.000 € corresponen a l’import estimat de les 
possibles pròrrogues del contracte i 45.000 € corresponen a l’import màxim de les possibles 
modificacions. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista, incloent 
possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP. 
 
3. D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha expressat en l’informe 
de necessitat que es troba en l’expedient. 
 
Clàusula 4. Inici i lloc de lliurament de les prestacions i termini d'execució 
 

1. El contractista resta obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el lloc que li indiqui el 
Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències (SEPAD) de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (veure annexos PPT). 
 
2. La durada de les prestacions serà de 2 anys, prorrogable per 3 anys més, d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei de contractes del sector públic, i s’iniciarà l’endemà de la formalització del contracte. 
 
Clàusula 5. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 
 
1. L'expedient de contractació serà objecte de la tramitació ordinària. 
 
2. El present contracte s'adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat, a l'empara de l'article 
168 de la LCSP, a un únic proveïdor, atès que per raons tècniques aquest és l’únic a qui es pot 
encomanar la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb la memòria justificativa emesa per la 
Cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències (SEPAD) de l’ASPB en data 
18/10/2021 i el Certificat d’exclusivitat de distribució emès pels Laboratoris GEBRO PHARMA S.A en 
data 30/09/2021 i que consten a l’expedient de tramitació del contracte.  
 
3. La sol·licitud d’ofertes es realitzarà mitjançant invitació a l’empresari indicat a l’informe d’exclusivitat 
de distribució. 
 
Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors. 
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1. Estan capacitades per a contractar amb aquesta Agència, les persones físiques o jurídiques, amb 
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin 
incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació 
vigent. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització 
amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de 
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per la realització 
de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
2. En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 els licitadors, contractistes o 
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d’aquest contracte públic no poden 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.  
3. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a 
aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència 
exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
 
4. En el present contracte no s’exigeix classificació, sense perjudici de l’acreditació per part dels 
empresaris de la precisa solvència econòmica, financera i tècnica o professional, per a la qual cosa 
s’estableixen els següents criteris mínims, que hauran d’acreditar-se pels mitjans establerts a 
la clàusula 7 i 9.3 d’aquest plec, per procedir a la selecció de les empreses que podran accedir a 
l’adjudicació del contracte: 
 

- Pel que fa a la solvència econòmica o financera 
 

o Haver obtingut, de mitjana, durant els tres últims anys, una xifra de negocis igual o 
superior a l’ import anual net del contracte, o bé, haver obtingut, durant els tres últims 
anys, un fons de maniobra positiu. 

 
- Pel fa a la solvència tècnica o professional 

 
o Disposar d’experiència mínima de tres anys en subministraments relacionats amb 

l’objecte d’aquest subministrament, acreditats mitjançant la relació dels principals 
subministraments efectuats per l’empresa durant els tres darrers anys, indicant l’abast 
de les tasques, l’empresa contractant i l’import del contracte. 

  
5. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 
empreses que haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest 
contracte si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
Clàusula 7. Documentació que han de presentar els licitadors 
 
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, signats pel licitador o persona que el representi, 
i a l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci constar els 
documents inclosos numèricament ordenats. El sobres es presentaran al registre d’entrada de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona ubicat a la Plaça Lesseps núm. 1, 08023 Barcelona, i hauran d’anar 
acompanyats de la instància de presentació a la licitació d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 
I d’aquest plec. 
 
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la seva 
proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica 
ni els documents que siguin accessibles públicament. L’Agència garantirà la confidencialitat de la 
informació expressament així designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 
133 LCSP. 
 
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que confirmi el 
caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el requeriment els aspectes 
que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 133 LCSP. 
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De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades, es deixa constància dels següents extrems: 

 
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per la participació en el mateix. 
b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades 
per facilitar la referida informació a l'entitat contractant per tal de licitar en el present 
procediment. 

c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 
tractada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la qualificació, 
valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats 
establertes en la normativa de contractació pública que sigui d'aplicació a l'entitat contractant. 
Els destinataris d'aquesta informació seran la pròpia entitat contractant, així com la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya ) 
amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos 
d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) 
proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil 
licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta 
implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats indicades.  

d) La base legal sobre la qual es desenvolupa el tractament de les dades de caràcter personal 
presentats pels licitadors és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

e) Les dades de caràcter personal presentats pels licitadors seran conservades durant el temps 
en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació jurídica 
o de l'execució d'un contracte. 

f) Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació al tractament i portabilitat de les dades presentant sol·licitud al Registre de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona: pl. Lesseps, 1, 08023 Barcelona, indicant clarament en 
l’assumpte “Exercici de Dret RGPD” o  mitjançant l’adreça electrònica: 
protecciodedades.eco@gencat.cat 

 
La presentació de l’oferta i de la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona a tractar-la en els termes informats i, en el supòsit de que efectivament 
se li adjudiqui el contracte, en el marc de l’execució del mateix. 
 
1. Sobre núm. 1.  
 
A l’exterior, hi ha de figurar la menció "Documentació administrativa per al procediment relatiu al 
contracte que té per objecte ... , expedient núm. ...... , tramitat per (dependència), presentada per ... 
amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "  
 
1.1.- De conformitat amb el que disposa l’art.140 i 141 de la LCSP, el sobre contindrà la següent 
documentació: 
 
a) Una declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment 
per contractar amb l'Administració exigides en aquest plec (s'adjunta model com Annex II) . En aquest 
cas, el licitador a favor de qui recaigui la proposta d'adjudicació, haurà d'acreditar davant l'òrgan de 
contractació, prèviament a l'adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits en 
aquest plec. 
 
En tot cas, en el moment de finalització del termini de presentació de les proposicions, els licitadors 
hauran de disposar de tots els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb 
l’Administració, i estar en disposició d’acreditar-ho documentalment. 
 
D’acord amb l’anterior, l'òrgan de contractació, podrà demanar, en qualsevol moment anterior a 
l'adopció de la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del 
compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte. 
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b) Si s'escau, document de compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses: En el casos en 
què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a més un document, que podrà 
ser privat, en el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest 
document haurà d'anar signat pel representant de cadascuna de les empreses i en ell s'expressarà la 
persona a qui designen representant de la UTE davant l'administració a tots els efectes relatius al 
contracte, així com la participació que a cadascun d'ells correspongui en la UTE 
 
c) Certificat acreditatiu signat pel representant legal de l'empresa manifestant el compliment de les 
disposicions legals en matèria de prevenció, respecte a la coordinació d’activitats empresarials, i 
d’acceptació i acompliment dels requisits de gestió ambiental (Annex III).  
 
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d'estar legitimades per 
notari o compulsades amb el seu original per l'òrgan de contractació o per un funcionari d'aquesta 
Agència. 
 

Si s’observen defectes o omissions, o l’òrgan de contractació considera necessaris aclariments sobre 
els documents aportats s’atorgarà un termini de cinc (5) dies naturals per esmenar-los i/o presentar 
aclariments.  
 
2. Sobre núm. 2:  
 

A l’exterior hi ha de figurar la menció "Proposició econòmica i referències tècniques per al procediment 
relatiu al contracte que té per objecte ... expedient núm. ....., tramitat per ...... dependència), presentada 
per ... amb CIF/NIF .....  
 
El sobre contindrà l'oferta econòmica signada pel licitador o persona que el representi i la documentació 
acreditativa de les referències tècniques en relació als aspectes que seran objecte de negociació, i una 
declaració signada pel licitador o persona que el representi expressiva de si s'acull o no a la modalitat 
de constitució de la garantia definitiva, si escau, mitjançant retenció del preu. 
 

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model següent: 
 
"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en nom 
propi, o en representació de l'empresa ... amb NIF ..., amb domicili a ... carrer ... núm. ..., manifesta: 
 
a) que està assabentat/ada de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte núm. ..., 
que té per objecte el subministrament ..., i es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques, pel preu de ... euros (en lletres i xifres), amb el següent 
desglossament: 
 
 
 

Preu sense IVA 
 

... euros 
 

¬ 
 

Tipus IVA 
(...... %) 

Import IVA ... euros  

 Preu del contracte ... euros ¬ +  
 
Igualment declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides 
per a contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar legalment 
establerta. 
 
(Lloc, data i signatura)". 
 
Clàusula 8. Mesa de contractació 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 326 de la LCSP, no es constitueix Mesa de contractació atès 
el procediment d’adjudicació 
 

Clàusula 9. Adjudicació i perfeccionament del contracte 
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1. L'òrgan competent adjudicarà el contracte a l'empresari justificadament elegit en el termini màxim de 
15 dies naturals des de la reunió de la Mesa de contractació per la proposta de classificació de les 
ofertes i d’adjudicació, si escau, o des de la data de la proposta de classificació de les ofertes i 
d’adjudicació. Transcorregut el termini anterior sense acord de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
els ofertants tenen dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si 
escau. 
 
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de classificació de les ofertes i 
d’adjudicació, excepte en els casos següents: 
 
a) Si la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació s’ha efectuat amb infracció de 

l'ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en 
favor del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la 
següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d’acord amb 
l’ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades. 

 
b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta 

com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es 
donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les 
condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent. 
L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats 
i de la proposta de la Mesa de contractació, si escau, o de la proposta d’adjudicació, acordarà 
l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa , d’acord amb l’ordre de 
classificació de les proposicions presentades i acceptades. 

 
3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi estat proposat com a adjudicatari, 
per a què, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, 
presenti la següent documentació justificativa: 
 
Nota: La inscripció en el Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la 
Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin assenyalats 
amb les lletres a), b), c), d), e) i f).  
 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari: 
 

a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional 
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi. 
 
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació 
mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta 
fundacional en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, 
en el Registre oficial corresponent. 
 
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació 
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes 
pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació. 
 
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la Missió 
Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa 
 
A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya 
o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat 
signatari de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el 
contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe de reciprocitat lliurat 
per l’esmentada missió diplomàtica. 
 

b) Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta 
d'una persona jurídica: 
 

b.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent. 
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b.2. DNI del representant signant de la proposició econòmica. 

 
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència econòmica, financera i tècnica, justificatius de 
l’acompliment de les condicions mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del contracte: 
 

c.1. Per acreditar la solvència econòmica i financera, els empresaris hauran d’aportar tots els 
documents següents, sense perjudici que per raons justificades puguin presentar qualsevol altra 
documentació considerada suficient per l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 

 

-  Els comptes anuals dels tres últims exercicis presentats al Registre Mercantil o en el Registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials 
podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats. 

 
c.2. Per acreditar la solvència tècnica, els empresaris hauran d’aportar tots els documents següents: 

 

-  Relació dels principals subministraments o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui 
import, dates i destinatari, públic o privat. Els subministraments o treballs efectuats s’acrediten 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del 
sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest 
o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats 
han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

 
d) Document acreditatiu d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf corresponent a l’objecte 

del contracte, referida a l’exercici corrent, i  l’últim rebut de l’impost, així com una declaració responsable 

de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost.  
 
En el supòsit que el licitador es trobi en situació d’exempció del citat Impost per trobar-se en una de les 
causes previstes en l’article 92 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, caldrà que aporti declaració responsable signada pel legal 
representant en aquest sentit, d’acord amb el model que s’adjunta (Annex IV), i la documentació que 
en aquest es requereix. 
 
e) Certificació acreditativa de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària de l’Estat i amb l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
f) Certificació acreditativa de trobar-se al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
També, prèviament a l’adjudicació es consultarà a l’aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat 
de Recaptació (SIR) que el licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de la 
consulta i s’incorporarà a l’expedient. 
 
4. Si s’observen defectes o omissions, s’atorgarà un termini  de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà recaptar dels empresaris aclariments sobre els certificats i 
documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de 
presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals. 
 
5. Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, 
s’adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada 
documentació. Si el licitador no presenta la documentació requerida (amb excepció de la documentació 
relativa a l’activitat preventiva de l’empresa) o no constitueix la garantia definitiva dins del termini 
assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al 
següent licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
6. L’adjudicació es farà en resolució motivada, dictada la qual, i si escau, es tornarà immediatament als 
licitadors la garantia provisional excepte la corresponent al licitador seleccionat per l'adjudicació, que 
no li serà tornada fins que no hagi dipositat la garantia definitiva, sense perjudici que pugui aplicar el 
seu import a la constitució d’aquesta última. En tot cas, la garantia provisional serà incautada a les 
empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 
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Clàusula 10. Garanties definitiva i complementaria 
 
1. Garantia definitiva 
 
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, en aquest contracte no s’exigeix garantia definitiva atès que es tracta 
d’un subministrament de tracte successiu de productes consumibles. 
 
2. Garantia complementària  
 
En el present contracte no s’exigeix aquest tipus de garantia. 
 
Clàusula 11. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i publicitat de la formalització 
del contracte 
 
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 i la disposició addicional quinzena de la LCSP, l'acte 
d’adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 
15 dies es publicarà en el perfil del contractant 
 
2. D’acord amb l’article 50.1.d) i 153.3 LCSP, el contracte no es podrà formalitzar fins que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació a les empreses 
licitadores. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial previst a l’article 44 
LCSP que impliqui la suspensió del procediment, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es 
requerirà a l’empresa adjudicatària perquè en un termini no superior a 5 dies a partir de la data següent 
a la de recepció del requeriment es procedeixi a la formalització del contracte.  
 
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en unió 
temporal abans de la formalització del contracte. 
 
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s'hagués 
formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta, procedint a 
exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si 
ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. 
 
4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es publicaran en el 
perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte. 
 
Clàusula 12. Abonaments al contractista 
 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribuirà la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com 
a partida independent. 
 
El contractista ha de presentar, tal i com s’indica més avall, la factura corresponent a la prestació 
executada. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de 
disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu 
dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura 
amb les rectificacions escaients. 
 
L’empresa contractista ha d’incloure, en la factura que presenti, les següents dades especificades en 
la capçalera del present plec: 
 

- Codi de contracte: CONT-21-586 
- Òrgan de contractació: Agència de Salut Pública de Barcelona  
- Departament econòmic: Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització. 
- Departament destinatari: Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. 
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A banda de l’anterior, d’acord amb la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix l'obligació de 
presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques, a partir del 15 de gener de 2015. 
 
Els adjudicataris dels contractes de l’ASPB han de presentar les factures electrònicament al servei 
eFACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que és el Punt general d’entrada de 
factures electròniques del sector públic de Catalunya (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT 
 
En concret, la bústia de lliurament corresponent a l’Agència de Salut Pública de Barcelona és el 
següent: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7 
 
A més dels requisits legalment establerts, a dalt esmentats, els adjudicataris hauran d’indicar a les 
factures per a la seva correcta tramitació: 
 
· El número d’expedient (al camp FileRefence del format Facturae). 
 
Els codis DIR3 corresponents a l’Agència de Salut Pública de Barcelona són els següents: 
 
· Oficina comptable:   A09006621 
· Òrgan Gestor:           A09006621 
· Unitat Tramitadora:  A09006621 
 
Podeu trobar més informació relativa a la factura electrònica a l’espai web de comunicació amb els 
proveïdors habilitat per a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic:  
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica 
 
Les consultes relacionades amb la presentació, els requisits formals, el lliurament de la factura 
electrònica i el servei eFACT del Consorci AOC es poden fer mitjançant el següent enllaç: 
https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/ 
 
Clàusula 13. Revisió de preus 
 
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte. 
 
Clàusula 14. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
 
Es designa com a responsable del present contracte la Sra. Sara Sabaté, cap del Servei de 
Microbiologia del Laboratori de l’ASPB, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot 
d’acord amb la previsió de l’article art. 62.1 LCSP. 
 
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, 
que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord amb les obligacions 
i exigències contingudes al present plec. 
 
Així mateix, l’ASPB facilitarà al contractista la documentació corresponent a la coordinació empresarial 
en matèria de prevenció de riscos laborals, aquesta documentació es pot consultar a: 
http://www.aspb.cat/quefem/docs/manual_prevencio_RL_empreses.pdf 
 
Clàusula 15. Condicions especials d’execució i obligacions del contractista.  
 
1. Condicions especials d’execució  
 

En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució. 
 
2. Condicions d’execució generals 
 
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
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3. Obligacions de l’empresa contractista: 
 
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligat a: 
 
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  
 

b. facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
d.  Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 

també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i la persona responsable del 
contracte.  

 
e.  Fer una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte 
del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

f  Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte, 
complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 
133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. A 
partir del 25/05/2018 també és d’aplicació el que regula el Reglament General de Protecció de 
Dades. L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en 
cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, 
a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques 
particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de:  

 
¨ Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi 

elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària/ària 
manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus 
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment de la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 
¨ Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les 

corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, 
equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els 
termes que estableix aquell reglament. 

 
¨ Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l’efecte 

li trameti l’Agència de Salut Pública de Barcelona i de forma confidencial i reservada, no 
podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les 
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, 
per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment 
admesa o establerta en aquest plec. 
 

¨ Tornar a l’Agència de Salut Pública de Barcelona en tots el casos d’extinció contractual, les 
dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 
objecte del tractament. 

 
¨ També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i 

documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà 
ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes 
en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte. 
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g)  Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el 
servei objecte del contracte. 

 
h)  Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas 

anualment, li sigui requerida per la persona responsable del contracte respecte l’efectiu 
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació 
d’Integració de persones amb discapacitat la contractació de persones amb particulars dificultats 
d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social 
i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als 
plecs 

 
i)   Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 
 
j)  Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 
 
 
Clàusula 16. Modificació del contracte. 
 
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació el podrà modificar per raons d’interès públic en els casos previstos en la pròpia llei i de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191, amb les particularitats previstes en l’article 207 
de la LCSP. 
 
Les modificacions no previstes en el plec s’estableixen en l’article 205 i següents en les condicions amb 
els requisits establerts legalment. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu. 
 
Modificacions previstes al plec  
 
1. Causes que poden implicar un increment de l’import del contracte:  

a. Increment del nombre de litres de metadona a sol·licitar deguts a increments de la demanda 
dels centres d’atenció a les drogodependències i altres recursos similars. L’import de les 
modificacions es fixa en un màxim del 10% respecte al preu del contracte (import d’adjudicació 
sense IVA). En cap cas, les modificacions successives que es puguin acordar durant 
l’execució del contracte, per les causes previstes en el plec de clàusules, podran excedir 
aquest tant per cent. 
 

2. Causes que no alteren l’import del contracte: 
a. Canvis dels punts de distribució de la solució de metadona, ja sigui per increment o decrement 

dels mateixos.  
3. Causes que poden implicar una reducció de l’import del contracte: 

a. En cas que hi hagi un decrement de la quantitat de litres sol·licitats, sols es facturarà els litres 
distribuïts, per la qual cosa l’ASPB no resta obligada a exhaurir l’esmentat import en atenció 
a què les factures, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la 
inicialment prevista. 

 
Clàusula 17. Recepció i termini de garantia 
 
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà 
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu lliurament o 
realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona. 
 
2. En el present contracte fixa un any de termini de garantia dels productes subministrats. 
 
Clàusula 18. Subcontractació 
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En el present contracte resta prohibida la subcontractació. 
 
Clàusula 19. Cessió del contracte 
 
En el present contracte resta prohibida la cessió. 
 
Clàusula 20. Demora en les prestacions 
 
1. L’empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, 
fixats per a la seva realització. 
 
2. La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de l’Administració. 
 
3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició 
de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP. 
Cada vegada que les penalitats per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb 
imposició de noves penalitats. 
 
4. L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de 
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  
 

5. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del terminis parcials o quan la demora en el compliment faci presumir raonablement la 
impossibilitat de complir amb el termini total, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP. 
 
Clàusula 21. Responsabilitat en l’execució del contracte  
 
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general 
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i 
laborals. 
 
A més es tipifiquen les següents faltes: 
 
a)  Faltes molt greus: 
 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt 
greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 

de riscos laborals que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 
b)  Faltes greus 
   

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt 
greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 
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- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no se’ls 
hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 
c)  Faltes lleus 
 

-  L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt 
greu o greu. 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

-  Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
Sancions contractuals. 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l'Agència de Salut Pública de Barcelona pot aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a)  Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 

d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris 
 
b)  Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c)  Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels 
informes pertinents. 
 

· Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions 
 
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s 
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de 
l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 
 
L’Agència de Salut Pública de Barcelona podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, 
totalment o parcialment, en compensació de deutes de l’empresa contractista, per raó del contracte i 
amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 
des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
-  En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de contractació 

pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi 
Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de 
fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de la 
garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament a 
més a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 

 
Clàusula 22. Resolució del contracte  
 
1. El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 306 LCSP. 
 
2. A més, constitueixen causes específiques de resolució: 
 

a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 
b) L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals. 
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c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions quan afecti 
substancialment l’eficiència del contracte. 

 
d) L’incompliment de les condicions ambientals substancials establertes en aquest plec i en el de 

prescripcions tècniques. 
 
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions 

especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre 
dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi 
donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis. 

 
f) L’incompliment de les previsions del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 
g) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal  de prohibició 

de contractar 
 
h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 
 

i) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en 
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial. 

 

j) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec. 
 
Clàusula 23. Recursos legals 
 
1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l’article 
44.1 LCSP.  
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic.  
 
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris 
 
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció 
d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà 
la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
Clàusula 24. Transparència, integritat i conflicte  d’interessos 
 
1. Transparència. 
 
Lliurament d’informació per a publicitat activa 
 
L’adjudicatari resta obligat a facilitar la informació referent a les activitats directament relacionades amb 
l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics establerta en 
el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Retribucions dels directius 
 
L’adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius si el 
volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions 
públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa, o bé, en cas contrari, presentar 
una declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci 
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de l’empresa les activitats directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer 
exercici tancat. 
 
Personal adscrit 
 
L’adjudicatari haurà de lliurar, a l’inici del contracte i anualment fins a la seva finalització, la relació dels 
llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una activitat, un servei o una 
obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, així com el règim de 
dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme. 
 
Dret d’accés a la informació pública 
 
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, el contractista es 
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que aquesta estableixi en cada requeriment, 
aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en 
relació a la prestació contractada. 
 
Qualitat dels serveis públics 
 
Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que assumeixen en 
relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els deures dels 
usuaris, les facultats. 
 
2. Integritat i conflictes d’interessos. 
 
En els processos de contractació pública municipal, les empreses  licitadores i contractistes, les 
empreses subcontractistes i les empreses proveïdores i mitjans externs, regiran el seu comportament 
d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament 
de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de l’esmentat Codi, publicat a la Gaseta 
municipal del dia 13 de desembre de 2017. 
 
Tot d’acord amb l’article 1.1 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els conflictes 
d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les empreses seran: 
 

1.  adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els conflictes 
d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o conflicte 
d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del contracte o la 
seva execució i col•laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o solució.  

2.  respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.  
3.  eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.  
4.  no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o 

empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir qualsevol 
benefici. 

5.  no donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de contractació ni 
als càrrecs i personal de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ni als seus familiars, incloent 
els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del 
quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.  

6. facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les normes 
relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el procediment de 
contractació.  

7.  comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació, qualsevol 
irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin 
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.  

 
Conseqüències de l’incompliment   
 
L’incompliment per les empreses contractistes de les regles de conducta definides en aquesta clàusula 
pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 71 LCSP.  En 
relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les 
regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren obligacions contractuals essencials i 
la seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de 
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l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1  o la resolució del contracte, 
d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició 
de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c). 
 
3. Bústia ètica. 
 
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i mitjans 
externs estan subjectes, en les seves relacions amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, a les 
normes reguladores de la bústia ètica i de bon govern, aprovades per la Comissió de Govern, en sessió 
de 6 d’octubre de 2016.  
 
L’òrgan gestor de la bústia pot conèixer de les accions, situacions o omissions en els processos de 
contractació pública, en el marc de l’execució del contracte corresponent i, en especial, en la prestació 
de serveis públics municipals. 
 
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i mitjans 
externs han de col•laborar amb l’òrgan gestor de la bústia, en l’exercici de les seves funcions. 
 
Barcelona, a la data de la signatura. 
 
El director de Recursos  
 
 
 
 
Manel Macía González 

Firmado digitalmente 

por Manel Macia 

Gonzalez - DNI 

 (SIG) 

Fecha: 2021.11.05 

07:32:23 +01'00'
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INSTÀNCIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PLIQUES A L’ASPB 
 
 
 
 
 
 
 
El Sr./Sra. ........................................... amb DNI .............................. en nom i representació de 
l’empresa ................................................. amb CIF ....................... SOL·LICITA: 
 
Prendre part en el procediment de licitació convocat per a l’adjudicació del contracte que té per 
objecte ........................................................................, Exp. Núm. CONT-21-586 de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona. 
 
A aquests efectes presenta en el Registre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona la seva 
proposició en dos sobres tancats, contenint el sobre núm.1 la documentació administrativa de 
l’empresa i el seu representant i el sobre núm.2 la proposició econòmica i les referències 
tècniques de l’oferta, d’acord amb les indicacions incloses en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques que regeixen el present contracte. 
 
 
 
Signat: 
 
 
 
Sr./Sra. ................................ 
 
Barcelona, ............ de ..................... de 200... 
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb la 
següent adreça de correu electrònic .................................. i als efectes de licitar en el procediment 
d'adjudicació de ..................., núm. Contracte ..............., núm. Expedient ................... 
 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1 

 
Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta 
 
Què l’empresa licitadora que representa: 

 
Compleix: 
 

  amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu  
  la classificació empresarial corresponent. 

 
Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat. 
 
No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP  
 

 està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i tota la 
documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada 
 

 està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i tota la 
documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 
 

 no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE. 
 
Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat 
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de contractant) 
i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions: ...............................................................................  
 
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 

 
Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
 
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 
 

                                                      
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les 
empreses que hi formaran part. 
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CERTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS LEGALS EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ, RESPECTE A LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS, I 
D’ACCEPTACIÓ I ACOMPLIMENT DELS REQUISITS DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 
El/la senyor/a …………………………………, en la seva qualitat de ………………. de l’empresa 
……………………………, N.I.F …………, i domicili social a ………………, carrer ……………………. 
núm. ……….., en compliment d’allò que estableix la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials, i d’acord amb el punt 4.4.6 de la norma ISO 
14001:2004 implantada a l’ASPB,  en relació a la gestió ambiental  
 
C E R T I F I C A :   
 
Coordinació d’activitats empresarials en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: 
 
-  Que l’empresa disposa de la següent modalitat organitzativa preventiva: 
 

 Servei de Prevenció Propi 
 Servei de Prevenció Aliè 
 Servei de Prevenció Mancomunat 
 Treballador/s designat/s 
 Assumpció per part de l’empresari 

 
-  Que disposa d’un pla de prevenció. 
-  Que té l’avaluació de riscos per lloc de treball de l’activitat desenvolupada i la corresponent 

Planificació de l’activitat preventiva actualitzada. 
-   Que els equips de treball són els adequats a la normativa. 
-  Que els treballadors d’aquesta empresa, i personal subcontractat, que desenvolupen, o en el futur 

desenvoluparan, activitats en el centre de treball de  xxxx : 
 

- Han rebut formació idònia en prevenció de riscos laborals, prèviament a l’inici de l’activitat, 
i sel’s va actualitzant periòdicament. 

 
- Disposen, si la tasca ho requereix, dels necessaris equips de protecció individual, 

normalitzats CE, i en coneixen la seva adequada utilització. 
 
- Compleixen els requisits que, segons els oportuns criteris mèdics, els declaren aptes pel 

lloc de treball que desenvolupen. 
 
- Estan contractats legalment, es troben en situació d’alta a la Seguretat Social, i al corrent 

en el pagament de les corresponents quotes, tant les del règim general com les del 
R.E.T.A., en el seu cas. 

 
-  Que l’empresa té subscrita una Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil amb la 

Companyia……………………. 
 
-  Que el personal que previsiblement pot desenvolupar tasques en el seu centre de treball és el que 

es detalla a la relació que acompanya aquesta certificació; comprometent-se a notificar-los 
oportunament qualsevulla variació que es produeixi en el futur. 

 
-  Que, mensualment els serà lliurada fotocòpia del document de cotització TC2, comprensiva dels 

treballadors a que es refereix aquesta certificació. 
 
-  Que estableix el següent correu electrònic de la persona responsable en matèria de prevenció de 

riscos laborals a efectes de notificació, i designa i accepta la utilització de l’esmentada adreça de 
correu electrònic per a les comunicacions relatives a la sol·licitud de documentació administrativa 
derivades del present expedient de contractació: ............. 

 
 
Gestió ambiental: 
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- Que aplica el principi de prevenció de la contaminació i incorpora millores en el seu comportament 
ambiental. 

 
- Que adopta amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les bones 

pràctiques de gestió ambiental, especialment relatives a: 
 
- Evitar abocaments líquids no desitjats; 
 
- Evitar, quan sigui possible, o reduir emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls; 
 
- Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl; 
 
- Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu; 
 
- La correcta gestió dels residus; 
 
- L’emmagatzematge i la manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes 

perillosos; 
 
- Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de 

seguretat i fitxes tècniques, quan correspongui; 
 
- L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat. 
 
- Que adopta les mesures oportunes per a l’estricte compliment de la legislació ambiental vigent 

(comunitària, estatal, autonòmica i local) que sigui d’aplicació al treball realitzat. 
 
- Que es compromet a subministrar informació immediata a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

sobre qualsevol incident que es produeixi en el decurs de l’obra o treball encarregat.   
 
Així mateix, coneix que, davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona podrà procedir a la suspensió del contracte, sense que això generi cap dret 
d’indemnització.  
 
I perquè així consti, estén i signa el present a…………….el………de…………. 
 
 
                                                             Signatura i segell de l’empresa, 
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DECLARACIÓ RESPECTE L’ I.A.E. 
 
 
 
El que subscriu .......................................................................... amb DNI núm. 
...................................., actuant en nom propi / com a representant de l'empresa 
................................................................................ amb domicili a ....................................., carrer 
............................................................................., amb CIF núm.  ............................, 
 
DECLARA sota la seva responsabilitat, de conformitat amb l’establert a l’article 15.1 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP), en relació a l’article 13.1.a) del mateix, que es troba en la 
següent situació: 
 
 
p No exerceix activitat subjecta a IAE. 
 
 
p Exempció d’IAE per estar dins del dos primers períodes impositius en que es desenvolupa 

l’activitat, i que no s’han donat de baixa en la matrícula de l’impost (article 82.1.b) del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals). (1) 

 
 
p Exempció d’IAE per ser persona física (article 82.1.c) del Real Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i que no s’han donat 
de baixa en la matrícula de l’impost.  (1) 

 
 
p Exempció d’IAE per tenir un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros 

(article 82.1.c) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), i que no s’han donat de baixa en la matrícula de 
l’impost. (1) 

 
 
p Altre supòsit d’exempció dels previstos a l’article 82.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. (Acompanyar de la 
resolució d’exempció de l’IAE de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en el seu 
cas). (1) 

 
Barcelona, a ..............de...........................de 200.... 
 
 
 
 
Signatura 
 
(1) Els subjectes passius que es trobin en aquesta situació, estan obligats a presentar també la declaració censal d’alta en 
la matrícula d’aquest impost. 

 




