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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DEL CONSORCI BESÒS TORDERA, PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES CONQUES DEL 
BESÒS I LA TORDERA CURS 2020-2022 

 
1.- OBJECTE I QUALIFICACIÓ 
 
L'objecte del contracte és la realització del servei del Programa d'Educació Ambiental a les conques del 
Besòs i La Tordera per part del Consorci Besòs Tordera, la codificació del qual és CPV-80000000-4. El 
programa d’educació ambiental consta de dos eixos: 
 

 Programa educatiu “Descobreix el riu” 
 Producció de material audiovisual divulgatiu 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal com estableix l'article 17 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
2.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ 
 
La contractació, que es tramitarà de forma urgent, no està subjecta a regulació harmonitzada es durà a 
terme mitjançant Procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò 
que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.  
 
3.- DURACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini d'execució del contracte de serveis del LOT 1 serà de 24 mesos (cursos escolars 2020-2021 i 
2021-2022) amb efectes des de l’agost de 2020 fins a l’agost de 2022, podent prorrogar-se per termini 
d’un (1) any. 
 
El termini d'execució del contracte de serveis del LOT 2 serà de 12 mesos amb efectes des de l’agost de 
2020 fins a l’agost de 2021. 
 
4.- NECESSITAT IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals del Consorci Besòs 
Tordera. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la realització del Programa 
d’Educació Ambiental i la transmissió dels valors del medi fluvial als estudiants i la ciutadania en general. 
 
5.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb allò establert a l’article 326 de la LCSP estarà formada pels 
següents membres: 
 

 Albert Solà, que actuarà com a President. 
 Manuel Ramal, que actuarà com a Secretari. 
 Antoni Hierro, que actuarà com a Interventor. 
 Manel Isnard, que actuarà com a Vocal. 
 Núria Barceló, que actuarà com a Secretària de la Mesa. 

 
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació continguda en el sobre A i desestimarà  
automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació requerida, que l'hagin 
presentat fora de termini o que no acreditin la capacitat i/o solvència sol·licitades. 
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Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa 
de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils.            
                                             
Sens perjudici de la comunicació als interessats, l'òrgan de contractació farà pública aquestes    
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, i d'acord amb l'article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els  
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin 
de complementaris, les quals disposaran d'un termini de cinc dies naturals per realitzar-lo. 
 
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els defectes o 
omissions de la documentació presentada, determinarà les empreses que s'ajusten als criteris de selecció 
establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes 
del seu rebuig. 
 
6.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa 
de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB 
de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de 
normativa legal aplicable. 

 
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que 
sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
7.- PERFIL DE CONTRACTANT 
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, tota la documentació relativa a 
l’adjudicació d’aquest servei es publicarà en el perfil del contractant del Consorci Besòs Tordera 
(www.besos-tordera.cat). Un cop feta l’adjudicació, el Programa d’Educació Ambiental se cedirà a la 
Fundació RIVUS.  

 
8.- REVISIÓ DE PREUS 
 
Els preus oferts i contemplats en el contracte, tindran caràcter vinculant a tots els efectes, sense que es 
puguin produir revisions durant la seva vigència. 
 
9.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost del contracte LOT 1 i LOT 2 ascendeix a la quantia de: 
 

LOT Subtotal Import IVA 21% Import total 
LOT 1 41.365,50 € 8.686,76 € 50.052,26 € 
LOT 2 36.800,00 € 7.728,00 € 44.528,00 € 
Total 78.165,50 € 16.414,76 € 94.580,26 € 
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Import LOT 1 + LOT 2.- 78.165,50 € (SETANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-CINC AMB CINQUANTA 
EUROS), IVA exclòs, al qual s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 16.414,76 €, la qual 
cosa suposa un total de 94.580,26 €. 
 
D’acord amb desglossament següent: 
 
LOT 1 
 
Import LOT 1.- 41.365,50 € (QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC AMB CINQUANTA 
EUROS), IVA exclòs, al qual s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 8.686,76 €, la qual 
cosa suposa un total de 50.052,26 €. 
 
La proposta ha d’incloure un Pla de Contingència davant d’una possible crisi sanitària, o d’altre tipus, que 
impliqui la impossibilitat de realitzar activitats presencials. 
 
 

Quadre imports Import 
Unitats 
(import) 

IVA 21% Import IVA Total 

Conte dels rius pels petits 95,24 1 taller/aula 21 20,00 € 115,24 € 

El riu a l'escola 95,24 1 taller/aula 21 20,00 € 115,24 € 

Bèsties i bestioles de riu 95,75 1 taller/aula 21 20,11 € 115,86 € 

El joc de l'aiguòmetre 95,75 1 taller/aula 21 20,11 € 115,86 € 

Bioindicadors a l'aula 95,75 1 taller/aula 21 20,11 € 115,86 € 

Coneguem la depuradora 90,23 1 visita/aula 21 18,95 € 109,18 € 

De la depuradora al riu 163,70 1 visita/aula 21 34,38 € 198,08 € 

Com tenir cura dels rius 164,72 1 visita/aula 21 34,59 € 199,31 € 

Vida d'un riu (3 parades) 182,11 1 visita/aula 21 38,24 € 220,35 € 

Vida d'un riu (2 parades) 151,61 1 visita/aula 21 31,84 € 183,45 € 

Els índexs Biòtics 143,22 1 taller/aula 21 30,08 € 173,30 € 

Monitoratge de suport a les activitats de 
la Fundació Rivus 

180,00 1 jornada de 
6h/monitor 

21 37,80 € 217,80 € 

Despeses edició divulgació 2.165,18 - 21 454,69 € 2.619,87 € 

Despeses de gestió 4.782,53 - 21 1.004,33 € 5.786,86 € 

 
LOT 2 
 
Import LOT 2.- 36.800 € (TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS EUROS), IVA exclòs, al qual s'addicionarà 
l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 7.728 €, la qual cosa suposa un total de 44.528 € 
 

 1 vídeo promocional de la Fundació. 
 1 vídeo de les activitats d’educació ambiental i divulgació de la Fundació. 
 10 vídeos de cadascun de les activitats del programa educatiu: 

‐ Conte dels rius pels petits 
‐ El riu a l'escola 
‐ Besties i bestioles de riu 
‐ El joc de l'aiguòmetre 
‐ Bioindicadors a l'aula 
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‐ Coneguem la depuradora 
‐ De la depuradora al riu 
‐ Com tenir cura dels rius 
‐ Vida d'un riu 
‐ Els índexs Biòtics 

 
 1 vídeo de presentació i difusió l’Observatori Rivus 

 
 10 vídeos corresponents a les línies de seguiment i d’aspectes d’interès vinculats als sistemes 

fluvials: 
 

‐ Diatomees 
‐ Macroinvertebrats 
‐ Peixos 
‐ Amfibis i rèptils 
‐ Aus 
‐ Mamífers 
‐ Vegetació de ribera 
‐ Hidrologia 
‐ Espècies al·lòctones 
‐ Hidromorfologia dels rius 
‐  

Cada vídeo ha de tenir una durada d’un mínim de 2 minuts i un màxim 4 minuts. Per a cadascun dels 
vídeos s’editarà una càpsula resum d’entre 20 i 30 segons de durada. 
 
El vídeos i càpsules seran de continguts independents per tal de que es puguin editar individualment però 
mantindran una mateixa línia argumental didàctica i mantindran una mateixa línia visual i sonora. 
 
El guió per l’elaboració dels vídeos serà proporcionat per la Fundació. 
 
La propietat i el drets d’emissió dels vídeos i càpsules seran propietat de la Fundació. 
 
Format: MP4 amb 1080 full HD / format per xarxes socials 
 

Quadre imports 
Import 
unitari 

unitats IVA 21% Import IVA Total 

Vídeos (2-4 minuts) i càpsules (20-30 
segons) amb veu en off 

1.600 23 21 7.728€ 44.528€ 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent. 
 
10.- ACREDITACIÓ DE L'APTITUD DE CONTRACTAR 
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 
plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà: 
 
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document de 

constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es 
regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, 
segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 
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Dels empresaris que fossin persones físiques mitjançant fotocòpia del Document Nacional 
d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en l'epígraf 
corresponent. 
 
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió 

Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on 
estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els 
termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries 
d'aplicació. 

 
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 

d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual 
radiqui el domicili de l'empresa. 

 
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per 

contractar regulades en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se: 

 
a ) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest 

document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una 
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 
organisme professional qualificat. 

 
b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui 

prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració 
responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

 
3. La solvència de l'empresari: 
 
3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o varis dels 

mitjans següents: 
 
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el 

contracte, per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a 
participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en defecte d'això, a l'establert 
reglamentàriament. 

 
b) En els casos en què resulti apropiat, justificant de l'existència d'una assegurança  

d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de 
licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en 
defecte d'això, a l'establert reglamentàriament.  

 
c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic pel 

qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import igual o superior a 
l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del 
contracte o, en defecte d'això, a l'establert reglamentàriament. 

 
Com a mitjà addicional als previstos en les lletres anteriors, l'òrgan de contractació podrà exigir 
que el període mitjà de pagament a proveïdors de l'empresari, sempre que es tracti d'una 
societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, no superi el límit que a 
aquests efectes s'estableixi per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques tenint 
en compte la normativa sobre morositat.  
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3.2. En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris haurà 
d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i 
fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, per un o varis dels mitjans següents: 

 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui 

import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs efectuats 
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

 
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, 

participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat. 
 
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l'empresari per 

garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa. 
 
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a 

una fi especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom d'aquest, per un 
organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui establert l'empresari, 
sempre que intervingui acord d'aquest organisme. El control versarà sobre la capacitat 
tècnica de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i de recerca de què disposi 
i sobre les mesures de control de la qualitat. 

 
e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa 

i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. 
 
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió ambiental que l'empresari podrà 

aplicar en executar el contracte. 
 
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu personal 

directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa 
corresponent. 

 
h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l'execució 

dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent. 
 
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de subcontractar]. 
 

11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Per als contractes de serveis no serà exigible classificació de l'empresari. 

 
12.- PRESENTACIÓ D’OFERTES 
 
Les proposicions es presentaran en el termini indicat a la publicació de l’anunci de licitació al perfil del 
contractant, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de Catalunya, accessible a través de l’adreça web https://besos-tordera.cat/inici/seu-electronica/ 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en dos, en els termes següents: 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en 
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció 
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d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules 
d’aquest Plec. 

 
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran de forma telemàtica en tres sobres (sobre A , 
sobre B i sobre C), mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible a través de l’adreça web https://besos-tordera.cat/inici/seu-electronica/ 
 
La denominació dels sobres és la següent: 

 

 — Sobre «A»: Documentació Administrativa. 
 — Sobre «B»: Documentació d’elements que depenen d’un judici de valor. 
— Sobre «C»: Proposició Econòmica. 

 
A dins de cada sobre, s’inclouran els models degudament complimentats dels Sobres A, B i C descrits en 
l’Annex I, la relació numerada dels mateixos, així com el model de declaració responsable (degudament 
emplenat) de l’Annex 2.  
 
Sense la concurrència de tots els requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de 
contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot 
cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta 
no serà admesa. 
 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, de la forma 
indicada anteriorment a la present clàusula, signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de 
notificacions. 
 
13.- OBERTURA DE PROPOSICIONS 
 
La Mesa de Contractació es constituirà en la data exposada a l’anunci de la licitació al perfil del 
contractant i procedirà a l'obertura i examen dels Sobres «A», que contenen la documentació 
administrativa. els criteris de valoració dels quals depenen d'un judici de valor. 
 
14.- REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la valoració assignada als criteris 
dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura dels sobres «B» els criteris de 
valoració dels quals depenen d'un judici de valor. 
 
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics consideri 
precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als criteris i a les ponderacions establertes en 
aquest Plec. 
 
A la vista de la valoració dels criteris dependents d'un judici de valor (Sobre «B») i dels criteris avaluables 
de forma automàtica (Sobre «C»), la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP 
haurà de: 
 

a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
b) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte i, si s’escau, 

compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 
c) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 

aportada/es i la resta que sigui exigible. 
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La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient 
per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la 
classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb 
l’article 159.4.f) 3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
a l’article 159.4.g) LCSP.  
 
15.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 
 
LOT 1 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris (veure pàgina 4), 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent (pressupost desglossat d’acord amb el quadre de 
l’Annex I del plec de clàusules administratives).  
En cas que un (1) dels preus ofertats suposi una baixa superior al 25% de l’import de licitació, l’oferta serà 
rebutjada. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al PCAG. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà als següents criteris d'adjudicació: 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C) 
Concepte Puntuació 
1. Oferta econòmica: per cada 1% de baixa del valor mitjà dels preus de les 

activitats, del monitoratge de suport a les activitats de la Fundació, de les 
despeses d’edició i divulgació, i de les despeses de gestió s’atorgaran 4 punts 
fins a un màxim de 20 punts. 

20 

2. Experiència: es valorarà l’experiència de l’equip proposat en educació ambiental, 
i específicament en matèria de rius, espais fluvials, biodiversitat i sistemes de 
sanejament (*) 

25 

3. Oferta de continguts: per cada activitat addicional proposada s’atorgaran 5 punts 
fins a un màxim de 10 punts 

10 

Amb un màxim total de 55 punts. Serà rebutjada tota oferta que en la valoració final no obtingui una puntuació 
igual o superior a 35 punts. 
CRITERIS PONDERABLES A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR (SOBRE B) 
Concepte Puntuació 
1. Volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte i 

volum de negoci total 
3 

2. Mitjans humans de monitoratge i gestió 3 
3. Grau de coneixement:  

3.1. Grau de coneixement dels rius, espais fluvials i cicle de l’aigua 5 
3.2. Grau de coneixement de la fauna i flora associada als espais fluvials 5 
3.3. Grau de coneixement i experiència dels sistemes de sanejament 4 

4. Mitjans materials i equip tècnic 5 
5. Qualitat de les activitats proposades 4 
6. Propostes de millora del programa actual  4 
7. Proposta del Pla de Contingència i ampliació de les activitats educatives 

“Descobreix el riu des de casa” en cas de noves incidències i/o crisis sanitàries 
6 

8. Pla de gestió i control de les activitats educatives “Descobreix el riu des de casa” 
del Pla de Contingència 

6 

Amb un màxim total de 45 punts. Serà rebutjada tota oferta que en la valoració final no obtingui una puntuació 
igual o superior a 30 punts. 
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(*) L’experiència s’avaluarà segons el següent barem: 

Participació en 1 programes educatius similars 15 
Participació en 2 o més programes educatius similars 20 
Participació en 3 o més programes educatius similars 25 
 
 
LOT 2 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris (veure pàgina 5), 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent (pressupost desglossat d’acord amb el quadre de 
l’Annex I del plec de clàusules administratives).  
En cas que els preus ofertats suposin una baixa superior al 35% de l’import de licitació, l’oferta serà 
rebutjada. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al PCAG. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà als següents criteris d'adjudicació: 

 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C) 
Concepte Puntuació 
1. Oferta econòmica: per cada 1% de baixa del valor mig del preu unitari del vídeos 

i de les càpsules s’atorgaran 1 punts fins a un màxim de 20 punts. 
20 

2. Experiència: es valorarà l’experiència de l’equip proposat en la producció de 
material audiovisual similar, en matèria d’espais naturals, paisatges, biodiversitat 
i sistemes fluvials (**) 

10 

3. Oferta  de continguts  
3.1. Producció documental de 30 minuts de durada, com a màxim, 

compilatori de tots els vídeos realitzats pel programa educatiu, per tal 
de reproduir-lo com una peça de divulgació dirigida al gran públic.  

10 

3.2. Producció documental de 30 minuts de durada, com a màxim, 
compilatori de tots els vídeos realitzats de les línies de seguiment de 
l'Observatori Rivus, per tal de reproduir-lo com una peça de divulgació 
dirigida al gran públic.  

10 

4. Termini de lliurament: per cada setmana de reducció en el termini d’entrega 
respecte del termini especificat s’adjudicarà 1 punt fins a un màxim de 5 punts 

5 

Amb un màxim total de 55 punts. Serà rebutjada tota oferta que en la valoració final no obtingui una puntuació 
igual o superior a 35 punts. 
CRITERIS PONDERABLES A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR (SOBRE B) 
Concepte Puntuació 
1. Volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte i 

volum de negoci total 
5 

2. Mitjans humans de l’equip de filmació 10 
3. Mitjans tècnics i utilització de drons i de sistemes d’enregistrament panoràmics i 

subaquàtics 
15 

4. Mitjans materials i planificació de les tasques 15 
Amb un màxim total de 45 punts. Serà rebutjada tota oferta que en la valoració final no obtingui una puntuació 
igual o superior a 30 punts. 

 
(**) L’experiència s’avaluarà segons el següent barem: 

Participació en 1 produccions similars 3 
Participació en 2 produccions similars 5 
Participació en 3 produccions similars 10 
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16.- GARANTIA PROVISIONAL  
 
No hi ha garantia provisional. 
 
17.- REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
 
1. Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de 
titulació i experiència exigits en aquests plecs, formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del 
contracte, sense perjudici de la verificació per part de l'entitat contractant de l'empleno d'aquells requisits. 
 
L'empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la 
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon 
funcionament del servei, informant a tot moment a l'entitat contractant. 

 
2. L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i contínua, sobre el 
personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder d'adreça inherent a 
tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, 
llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions 
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 
quan escaigui, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat 
disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i 
ocupador. 

 
3. L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte 
desenvolupen la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l'activitat 
delimitada en aquests plecs com a objecte del contracte. 

 
4. L'empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies dependències o 
instal·lacions tret que excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències 
dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. En aquest cas, el personal de l'empresa 
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del qual ocupen els empleats públics. Correspon també 
a l'empresa contractista vetllar per l'empleno d'aquesta obligació. En el quadre de característiques del 
plec haurà de fer-se constar motivadament la necessitat de què, per a l'execució del contracte els serveis 
es prestin en les dependències administratives. 

 
5. L'empresa contractista haurà de designar almenys a un coordinador tècnic o responsable integrat en la 
seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents: 

 
a) Rebre i Transmetre qualsevol comunicació que el personal de l'empresa contractista hagi de 

realitzar a l'Administració en relació amb l'execució del contracte. 
 
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir a 

aquests treballadors les ordres i les instruccions de treball que siguin necessàries en relació 
amb la prestació del servei contractat.  

 
c) Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de l'equip de treball de les 

funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de 
treball. 

 
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, havent d'a 

aquest efecte coordinar-se adequadament a l'empresa contractista amb l'aquesta entitat 
contractant, a l'efecte de no alterar el bon funcionament del servei. 

 
e) Informar a l'entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte. 
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18.- PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 190 de la LCSP, ostenta les següents prerrogatives: 

 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 
 

En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els tràmits previstos en l'article 191 de 
la LCSP.  
 
Davant d’una possible crisi sanitària, o d’altre tipus, que impliqui la impossibilitat de realitzar activitats 
presencials, els imports restants s’hauran de destinar a les activitats telemàtiques que l’empresa hagi 
previst i proposat dins el Pla de Contingència (Annex 1). 
 
19.- GARANTIA DEFINITIVA  
 
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'acreditar la constitució 
de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

 
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 

en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels 
valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals 
enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics 
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin 
de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta 
Llei estableixin.  

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament 

d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments 
financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà 
de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes 

de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per 
operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els establiments 
assenyalats en la lletra a anterior. 
 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i 
compliment satisfactòriament el contracte. 

 
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP, un any des de la data de 
terminació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no 
imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una 
vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 100. 
 
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics. 
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20.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
 
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents paràmetres i la 
oferta serà rebutjada per qualsevol dels següents motius: 

 
 LOT 1:  

‐ En cas que un (1) dels preus ofertats suposi una baixa superior al 25% de l’import de 
licitació. 

‐ Si el número d’activitats educatives ofertades és inferior a 10 i superior a 15. 
‐ Oferta superior al preu base de la licitació. 

 LOT 2:  
‐ En cas que el preu ofertat suposi una baixa superior al 35% de l’import de licitació. 
‐ Oferta superior al preu base de la licitació. 

 
21.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

 
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la proposició que sigui 
admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.  

 
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà 
en el perfil de contractant.  

 
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o 
candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular 
expressarà els següents extrems: 

 
 En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les quals s'hagi 

desestimat la seva candidatura. 
 Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma resumida, les 

raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.  
 En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i els avantatges de la proposició de 

l'adjudicatari determinants de què hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència a les 
quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses. 

 En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a la 
seva formalització. 
 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció pel 
destinatari. En particular, podrà efectuar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 41 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant 
això, el termini per considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, serà de cinc dies. 

 
22.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 7 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció 
de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte.  
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23.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Un cop adjudicat el concurs a l’empresa/es adjudicatàries el Consorci Besòs Tordera cedirà el contracte a 
la Fundació Rivus amb les mateixes obligacions drets i deures.   
 
24.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI 
 
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el seu clausulat i en els plecs, i d'acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan de contractació. 

 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i 
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de 
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

 
A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del contracte actual, són obligacions 
específiques del contractista les següents: 

 
 Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions 

vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. 
 El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals 

o materials suficients.  
 El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 215 de la LCSP per 

als supòsits de subcontractació. 
 El contractista està obligat de contractar una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per 

un import mínim de 1.000.000,00 € (UN MILIÓ D’EUROS) pel LOT 1. 
 El contractista està obligat de contractar una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per 

un import mínim de 300.000 € pel LOT 2. 
 

25.- TERMINI DE GARANTIA 
 
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 6 mesos, a comptar des de la data de 
conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat 
s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present 
Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat 
objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

 
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats 
l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests. 

 
26.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec de condicions i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, i d'acord amb les instruccions que es donaran al contractista per a la seva 
interpretació per l'òrgan de contractació. 

 
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització d'aquest, 
així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.  

 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Administració.  
 
27.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 
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28.- FACTURACIÓ 
 

Facturació: 
 
LOT 1. 
 
28.1.- Actualització, edició i divulgació del material educatiu 

Es certificarà el 50% a l’inici de les visites i el 50% restant un cop s’arribi a la visita número 90. 
En el cas d’activació del Pla de contingència, el 50% restant es facturarà en el mes de maig. 
 

28.2.- Despeses de gestió 
Es certificarà el 50% a l’inici de les visites i el 50% restant un cop s’arribi a la visita número 90. 
En el cas d’activació del Pla de contingència, el 50% restant es facturarà en el mes de maig. 
 

28.3.- Activitats de les unitats educatives 
  Les activitats de les unitats educatives es certificaran per mes vençut i d’acord amb el preu de 

l’oferta. 
 
 28.4.- Activitats de monitoratge 

 Les activitats de monitoratge es certificaran per mes vençut i d’acord amb el preu de l’oferta. 
 
LOT 2. 
 
28.5.- La facturació de cada unitat formada per 1 vídeo + 1 càpsula, es realitzarà per un mínim d’un lot de 
5 unitats entregades i conformades pels serveis tècnics del Consorci Besòs Tordera.  
El pagament s’efectuarà una vegada presentada la certificació mensual, en funció dels treballs realitzats 
presentada per l’empresa mateixa i després de la validació favorable del tècnic responsable. 
 
29.- PENALITATS PER INCOMPLIMENT 
 
Cas que l'administració opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitzacions següents: 
 
Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les condicions 
especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al contracte, 
s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el pressupost del contracte, que haurà de ser proporcional 
al grau d’incompliment, en els termes següents: 
 
LOT 1 
 

Concepte Numero incidències 
% de penalització 
sobre el contracte 

Absència de servei o qualificació molt deficient per 
part de l’escola o entitat 

2 a 5 2 % 

Absència de servei o qualificació molt deficient per 
part de l’escola o entitat 

5 a 10 5 % 

Absència de servei o qualificació molt deficient per 
part de l’escola o entitat 

Superior a 10 10 % 
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LOT 2 
 

Concepte Numero incidències 
% de penalització 
sobre el contracte 

Absència de servei 1 10 % 
Absència de servei 2 25 % 

 
 

30.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’extingirà per alguna de les següents causes: 
 

 Per terminació del període contractual. 
 

 Per resolució del contracte. 
 

‐ La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista. 

‐ La falta de veracitat en el contingut de qualsevol document o declaració aportada en el 
procés de licitació del contracte. 

‐ Incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de 
seguretat i higiene en el treball. 

 
 
 
 
 
Aprovat per resolució de Presidència del Consorci Besòs Tordera. 
Granollers, juliol de 2020 
 
 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX 1.- CONTINGUTS SOBRES "A", “B” i "C" 
 
SOBRE A: Documentació administrativa 
 
Contindrà la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un 
judici de valor següent: 
 
La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini 
de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 
140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans 
de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida.  
 
1.- Dades identificatives de l’empresa d’acord amb el model següent: 
 
 “Denominació de l’empresa: .......... 
 NIF: .......... 
 Adreça postal: .......... 
 Nom i cognoms de l’interlocutor: .......... 
 Telèfon: .......... 
 Fax: .......... 
 Adreça electrònica: .......... 

(Lloc, data, signatura i segell).” 
 

2.- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). El DEUC 
s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil de Contractant. 

 
SOBRE B : La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor: 
 
LOT 1: 
 
 Volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte i volum de negoci total 
 Mitjans humans de monitoratge i gestió 
 Grau de coneixement dels rius, espais fluvials i cicle de l’aigua 
 Grau de coneixement de la fauna i flora associada als espais fluvials 
 Grau de coneixement i experiència dels sistemes de sanejament 
 Mitjans materials i equip tècnic 
 Qualitat de les activitats proposades 
 Propostes de millora del programa actual  
 Proposta del Pla de Contingència i ampliació de les activitats educatives “Descobreix el riu des de 

casa” en cas de noves incidències i/o crisis sanitàries 
 Pla de gestió i control de les activitats educatives “Descobreix el riu des de casa” del Pla de 

Contingència 
 Calendari de treball (preparació i execució) detallat com a màxim per mesos 
 Abast de la campanya de difusió i sistema/es a utilitzar. 
 Activitats educatives. Les diferents activitats educatives proposades en el programa es     

desglossaran en els següents conceptes per cada una d’elles: el nivell/curs al que estan dirigits, 
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l’objectiu/s a aconseguir, les actuacions a realitzar (activitats a l’escola, visites a EDAR’s -llistat 
EDAR annex 3-, mostreigs, visites de camp, activitats a l’escola, etc.)  

 La proposta de continguts material educatiu (previ a la visita i durant la visita) 
 La proposta de formats del material educatiu  
 Monitorització de l’activitat educativa (ràtio monitor/participants) 
 Indicadors de qualitat de les activitats 
 Proposta de monitoratge de suport a les activitats de la Fundació Rivus 
 
LOT 2: 
 
 Volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte i volum de negoci total 
 Mitjans humans de l’equip de filmació 
 Mitjans tècnics i utilització de drons i de sistemes d’enregistrament panoràmics i subaquàtics 
 Mitjans materials i planificació de les tasques per mesos 
 
Pla de contingència en cas de noves incidències i/o crisis sanitàries 
 
LOT 1: 
 
 Proposta d’ampliació del programa “Descobreix el riu des de casa” en cas de que no es puguin 

realitzar les activitats participatives del programa educatiu “Descobreix el riu”. 
 Pla de gestió i control de les activitats educatives “Descobreix el riu des de casa”. 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma 
automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 
SOBRE C: Criteris avaluables de manera automàtica 
 
Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica següent: 
 
1.- Proposició econòmica. 
 
En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model 
següent:  
 
LOT 1: 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació del LOT 1. PROGRAMA EDUCATIU “DESCOBREIX EL RIU” es compromet a portar-la a 
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Condicions Tècniques 
Particulars, que accepta íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme 
l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros (IVA exclòs) i segons els preus unitaris 
següents: 
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  OFERTA DE LICITADOR 

Servei 
Preu unitari 

màxim  
IVA exclòs 

Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 
Activitat 1 €     
Activitat 2 €     
Activitat 3 €     

Activitat 4 €     

Activitat n... €     

Monitoratge de suport a les 
activitats de la Fundació Rivus  

€     

Despeses d’edició i divulgació €     

Despeses de gestió €     

 
 
LOT 2: 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació del LOT 2. PRODUCCIÓ DE MATERIAL AUDIOVISUAL DIVULGATIU es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Condicions 
Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a 
terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros (IVA exclòs) i segons els preus unitaris 
següents: 
 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei 
Preu unitari 

màxim  
IVA exclòs 

Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
ofertat  

IVA inclòs 
Vídeos (2-4 minuts) i 
càpsules (20-30 segons) 
amb veu en off 
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ANNEX 2.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
A INSERIR EN EL SOBRE “A” –per a procediment obert simplificat amb criteris d’adjudicació subjectes a 
judici de valor i amb criteris automàtics- 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació. 
 
Que el perfil d’empresa és el següent: 
 

Tipus d’empresa Característiques 
Marcar amb 

una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); 

que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les 
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 

General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.   
 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 
clàusula.  

 Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del 
contracte. 

 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 
disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 

 Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència 
en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació 
en aquest procediment de contractació. 

 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols. 



 

Pàgina 21 de 22 
 

 
 

 Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la 
legislació vigent. 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 Està subjecte a l’IVA. 
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció o 

l’exempció. 
 Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció o 

l’exempció.  
 Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 
 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a: 

Persona/es autoritzada/es* DNI* 
Correu electrònic 

professional* 
Mòbil professional 

        
        
*Camps obligatoris. 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions 
i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, al Consorci 
Besós Tordera per tal de fer la modificació corresponent. 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que el 
Consorci  pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 

(indicar les empreses que el composen). 
 Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 

assenyalada al PCAP. 
(Data i signatura)." 
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ANNEX 3.- LLISTAT EDAR 
 
 
EDAR Riu / Riera on desguassa Observacions 
Cànoves i Samalús Riera de Cànoves  
Sant Antoni de Vilamajor Riera de Vilamajor  
La Roca del Vallès Mogent  
Vilanova del Vallès Mogent  
Congost Congost  
La Garriga Congost  
Granollers Congost  
Sant Quirze Safaja Tenes  
Sant Feliu de Codines Tenes  
Santa Eulàlia de Ronçana Tenes  
Caldes de Montbui Riera de Caldes  
Sant Llorenç Savall Ripoll  
Castellar del Vallès Ripoll  
Montornès del Vallès Besòs  
La Llagosta Besòs  
Santa Maria de Palautordera  La Tordera  
Sant Celoni La Tordera  
 
Es poden consultar les característiques de les EDAR a la web del Consorci Besòs Tordera  
www.besos-tordera.cat 
 

 


