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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 
 
 
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
725.468,66 € (set-cents vint-i-cinc mil quatre-cents seixanta vuit euros amb seixanta sis 
cèntims), import corresponent al màxim de durada amb pròrroga, inclou el terme de 
potència i energia, lloguer de comptadors,IVA 21 %  i impost elèctric. Aquest import 
descompost per anualitat i total amb pròrroga és el següent: 
 
  
   1ª anualitat 1ª anualitat + pròrroga 
(1) Terme de potència 44.881,87 € 89.763,74 €
(2) Terme d'energía 238.802,00 € 477.604,00 €
(2) Lloguer comptadors 1.592,65 € 3.185,30 €
(1) Impost electricitat 14.503,92 € 29.007,84 €
(1) IVA 21% 62.953,89 € 125.907,78 €

    
 TOTAL 362.734,33 € 725.468,66 €
    

(1) Imports regulats   
(2) Imports a valorar en la licitació  

 
   
 
 
B.- TERMlNl D'EXECUCIÓ DEL SERVEI 
El termini d’execució del serveis és d’un (1) any, iniciant-lo l’1 de novembre de 2013 i 
finalitzant-lo el 31 de octubre de 2014, amb la possibilitat d’una prórroga per 12 mesos 
mes 
 
C.- GARANTIA PROVISIONAL 
D'acord amb I'article 51 de les IIC no s'exigeix. 
 
D.- GARANTIA DEFINITIVA 
Un 5% del pressupost d’adjudicació objecte del contracte amb durada d’un any 
 
F.- CONTRACTE 
Classe: privat. Atorgat en nom d’AIGÜES D’OSONA SA. 
 
G.- REVISIÓ DE PREUS 
Aquest contracte no té revisió de preus en concepte d’energia elèctrica, excepte les 
possibles variacions, tant positives com negatives, que es derivin de disposicions 
normatives oficials l’entrada en vigor de les quals sigui amb posterioritat a la presentació 
de les ofertes i en els termes que s’estableixen en el mateix. 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
No. 
 
I.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
Veieu clàusula 10 del Plec. 
 
J.- FORMA DE VALORACIÓ DELS TREBALLS 
Veieu clàusula 13 del Plec. 



 

 

 

 
K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
Lloc: Oficines d’Aigües d’Osona Carrer Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 4ª planta (Edifici 
del Sucre), 08500 Vic (Osona) 
Data: La que s’indiqui en l’anunci de licitació publicat en el perfil del contractant. 
Hora: 14:00 h. 
 
L.- PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ 
Procediment obert 
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I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

PRIMERA. RÈGIM JURÍDIC 

 
El present contracte té caràcter privat i està subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, 
sobre procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals (en endavant Llei 31/2007) i en el seu defecte pel Dret privat. Tot sense 
perjudici de les remissions que en el present plec s’efectuen al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
Addicionalment, en el que es refereix a la legislació del sector elèctric aplica el següent: 
 

- Ley 54/1997 del Sector elèctric i les seves posteriors modificacions. 
- Real decreto 1164/2001, de 26 de Octubre, pel que s’establien les tarifes d’accés 

a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, pel que es regules les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
 

Tot l’ordenament jurídic específic aplicable al sector elèctric que ampliï i modifiqui 
l’anterior normativa. 
 
El present expedient de contractació es regeix per l’establert en els següents documents: 
 
1.- El contracte 
2.- El Plec de clàusules administratives i econòmiques 
3.- El Plec de prescripcions tècniques 
4.- L’oferta de l’adjudicatari en tot allò que no contradigui els documents anteriorment 
citats 
 
Tenint tots aquests documents en la seva integritat caràcter contractual. 
 

SEGONA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
Constitueix objecte del present contracte, el subministrament d’energia elèctrica per a les 
instal·lacions d’AIGÜES D’OSONA SA. Les instal·lacions, punts de subministrament, 
característiques del mateix, potència contractada i consums previstos seran els estipulats 
al Plec de prescripcions tècniques, en el que es fa referència a les necessitats a satisfer 
mitjançant el contracte i als aspectes de tot tipus a tenir en compte. 
 
En qualsevol cas, durant el període d’execució del contracte hauran incorporar-se, fruit de 
l’activitat d’AIGÜES D’OSONA SA, noves instal.lacions o punts de subministrament, que 
s’inclouran en el contracte de conformitat amb allò estipulat al Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
L’adjudicatari prestarà i garantirà el subministrament d’energia demanat en cada punt 
durant la durada del contracte, encara que difereixi del consum estimat establert al Plec 
de prescripcions tècniques, als preus unitaris compromesos en la seva oferta per a 
cadascun dels punts de subministrament.  
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Els licitadors hauran d’ofertar per a tots i cadascun dels punts de subministrament que 
composen l’oferta. No es tindran en compte les ofertes que no incloguin una proposta per 
a tots i cadascun dels punts de subministrament. 
 
AIGÜES D’OSONA SA restarà facultada en tot moment per excloure de l’objecte del 
contracte aquells punts de subministrament que durant la vigència del contracte deixin 
d’estar sota la seva dependència. 
 
Tant el contingut del present Plec com el del Plec de prescripcions tècniques tindrà 
caràcter contractual. 
 

TERCERA. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

 
El pressupost total de licitació és el que s’assenyala en l’apartat A del quadre de 
característiques, entenent-se aquest com a pressupost estimat –ja que no es pot 
conèixer a priori l’energia total consumida en el termini del contracte per tots els punts de 
consum inclosos en el Plec de prescripcions tècniques- obtingut en base a la hipòtesi de 
consums elèctrics i als preus unitaris d’anys anteriors. La documentació econòmica dels 
licitadors inclourà, expressa i separadament dels restants imports especificats, el de 
l’Impost sobre el Valor Afegit o impost equivalent que procedeixi pel subministrament. 
 
El pressupost d’adjudicació no pot generar drets per a l’adjudicatari en relació a l’energia 
no consumida i utilitzada per realitzar l’estimació del pressupost estimat de licitació. 

QUARTA. DURACIÓ DEL CONTRACTE I DATA D’INICI 

 
El termini de durada del contracte és el que s'estableix a l’apartat B del quadre de 
característiques, per a tots els subministraments. Aquells que s’incorporin amb 
posterioritat a l’inici del contracte, tindran la mateixa data de finalització. 
 
El contracte es renovarà automàticament per 12 mesos més, excepte denúncia expressa 
d’alguna de les dues parts amb almenys tres mesos d’antel·lació. 
 

CINQUENA. REQUISITS PER PRENDRE PART A LA LICITACIÓ 

 
Podran optar a l'adjudicació del present Contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en agrupació d'empresaris, que tinguin plena 
capacitat d'obrar, que no es trobin incurses en les prohibicions i incompatibilitats per 
contractar amb el sector públic establertes en l'article 60.1 del TRLCSP i que acreditin els 
criteris de selecció qualitativa exigits en aquest Plec. El compliment d'aquests criteris 
s'acreditarà pels mitjans que en el mateix Plec s'indiquen. En cas que resulti adjudicatària 
una agrupació d'empresaris, aquesta agrupació estarà obligada a revestir la forma 
jurídica procedent quan se li hagi adjudicat el Contracte de conformitat amb el previst a 
l’article 22 de la Llei 31/2007. 
 
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o 
professional exigida per l’ordenament jurídic aplicable. 
 
A més, quan es tracti de persones jurídiques, les prestacions del Contracte objecte del 
present Plec han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, 
conforme als seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
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Per a les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d’empresaris s’estarà a allò 
disposat als articles 55, 58 i 59 del TRLCSP. 
 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats 
solidàriament, i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
apoderament suficient per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte 
es derivin fins l’extinció del mateix, sense perjudici de l’existència d’apoderaments 
mancomunats que puguin atorgar per als cobraments i pagaments de quantia 
significativa. 
 
A l’efecte de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió 
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin i la 
participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. 
 
No podran concórrer a les licitacions empreses que haguessin participat en l'elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, per si o 
mitjançant unió temporal d'empresaris, sempre que aquesta participació pugui provocar 
restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat pel que fa a la resta de 
les empreses licitadores 
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II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ 

 

SISENA. FORMA I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert (art. 58 Ley 31/2007), seguint el 
criteri de l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat a l’establert en l’article 
60b de la Ley 31/2207. 
 
El procés de selecció de l’empresa adjudicatària consta de tres parts: 
 

- En la primera, la Mesa de Contractació analitzarà les característiques generals 
de les empreses licitadores, la seva capacitat d’obrar i la seva solvència 
econòmica i tècnica (sobre número 1). 

- En la segona part, les empreses que després de verificar el sobre número 1 
siguin admeses, la Mesa de Contractació analitzarà la documentació relativa a 
les propostes tècniques presentades (sobre número 2), als efectes de procedir 
a la seva valoració de conformitat amb els criteris d’adjudicació del present 
Plec. 

- Finalment, avaluades les propostes tècniques, la Mesa de Contractació 
analitzarà les propostes econòmiques presentades (sobre número 3), a 
efectes de seleccionar la més avantatjosa econòmicament, aplicant els criteris 
d’adjudicació del present Plec. 

 
Les empreses que no acreditin els requisits mínims de solvència que es fixen en el 
present Plec, quedaran excloses sense que es procedeixi a l’obertura dels sobres número 
2 i 3. 
 

SETENA. PERFIL DEL CONTRACTANT 

 
L'anunci de licitació establirà el termini per a la presentació de les proposicions i 
documentació prèvia, i es publicarà al Diari Oficial de la unió Europea, al Butlletí Oficial de 
l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil de contractant de l'òrgan 
de contractació, així com l'adjudicació del contracte. 
 
L'accés públic al perfil de contractant s'efectuarà a través del portal:  
http://www.ccosona.cat/perfildelcontractantd’ensparticipats/aigüesd’osonaSA 
 
 

VUITENA. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. LLOC I TERMINI 

 
Els interessats hauran de presentar les seves proposicions dins del termini assenyalat a 
l’anunci de licitació, en el Registre d’AIGÜES D’OSONA SA situat a Vic, carrer Ramon 
d’Abadal i de Vinyals, 5 4ª planta (Edifici del Sucre), en horari de 9h a 14h, de dilluns a 
divendres. No s’admetran aquelles proposicions que no obrin en poder d’AIGÜES 
D’OSONA SA a les 14h del darrer dia del termini. Si aquest fos festiu o dissabte, el fi del 
termini serà el següent dia hàbil.  
 
En cas que les ofertes es trametin per correu dins de termini, els licitadors hauran de 
jutificar que la data i l’hora d'imposició de la tramesa a l’oficina de correus són, com a 
màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a AIGÜES D’OSONA SA mitjançant 
telegrama, telefax (938895632) o correu electrònic següent aiguesosona@ccosona.cat, 
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que AIGÜES D’OSONA SA haurà de rebre abans de la finalització del termini per a la 
presentació d'ofertes. L’anunci a AIGÜES D’OSONA SA només serà vàlid si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les 
comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la 
concurrència d'aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per AIGÜES 
D’OSONA SA amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 5 
dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no hagués 
arribat la proposició enviada per correu a AIGÜES D’OSONA SA, aquesta no serà 
admesa en cap cas. 
 

Les ofertes presentades pels licitadors hauran de tenir una validesa mínima de 45 
(quaranta-cinc) dies més enllà de la data límit de presentació de les mateixes. Passat 
aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva proposta, sense que 
AIGÜES D’OSONA SA hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució del 
procediment en un altre sentit, els licitadors admesos  tindran dret a retirar la seva 
proposició i a que els sigui retornada la garantia provisional, de ser el cas, sempre i quan 
ho sol·licitin així per escrit a AIGÜES D’OSONA SA. Les proposicions que no siguin 
retirades s’entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos en 
aquest Plec de Clàusules.  
 
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en 
unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. 
 
La presentació de proposició comporta l'acceptació incondicionada pel licitador de les 
clàusules d'aquest Plec i del Plec de prescripcions tècniques d’AIGÜES D’OSONA SA. 
 

NOVENA. GARANTIA PROVISIONAL 

 
La garantia provisional és la que s’assenyala en l’apartat C del quadre de 
característiques. 
 

DESENA. FORMA DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS. 

 
Els licitadors presentaran les proposicions mitjançant els sobres que a continuació 
s'indiquen. Es presentaran tancats amb el seu nom corresponent, havent de figurar la 
denominació del contracte, i degudament signats (nom i cognoms del licitador o raó social 
de l’empresa i NIF) i segellats. Al seu interior es farà constar una relació numèrica de tots 
els documents que contenen. 
 
Amb caràcter general tots els documents hauran de ser originals, còpies notarials o 
fotocòpies compulsades. La documentació haurà d’estar redactada en català o castellà, 
en cas de que es presenti en idioma diferent s’haurà de presentar la corresponent 
traducció oficial a un dels dos idiomes indicats, prevalent la traducció oficial en cas de 
discrepància. 
 
Sobre Nº 1. Títol: Documentació Administrativa. 
 
Contindrà en el seu interior la documentació següent degudament legalitzada: 
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a) Documents que acreditin la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar dels 
licitadors, ja siguin nacionals o estrangers, en la forma exigida a l’article 72 del 
TRLCSP.  

 
La capacitat d’obrar dels empresaris espanyols que fossin persones jurídiques 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en els que constin les normes per les quals es regula el seu objecte i 
activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre Públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti. S’haurà d’aportar 
també el Codi d’Identificació Fiscal de l’empresa. Aquests documents seran 
originals o bé còpia que tingui el caràcter d’autèntica de conformitat amb la 
legislació vigent, o fotocòpia compulsada pel funcionari habilitat a tal efecte. 

 
Si es tracta d’un empresari espanyol individual, el Document Nacional d’Identitat o 
altre document que legalment el pugui substituir, en còpia que tingui el caràcter 
d’autèntica de conformitat amb la legislació vigent, o fotocòpia compulsada pel 
funcionari habilitat a tal efecte.  
 
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 
membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva inscripció en el registre 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la 
presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I 2 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques per als contractes de 
subministrament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  
 
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic les empreses no 
espanyoles d’estat membres de la Unió Europea que, de conformitat a la 
legislació de l’Estat en la que es trobin establertes, es trobin habilitades per a 
realitzar la prestació corresponent. Quan la legislació estatal indicada exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una organització determinada per a poder 
realitzar la prestació corresponent, hauran d’acreditar que compleixen aquest 
requisit. 
 
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya corresponent, o de 
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa en 
el que es faci constar, prèvia acreditació per l’empresa, que consten inscrites al 
Registre local professional, comercial o anàleg, o en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les que s’estén l’objecte 
del contracte. Hauran igualment d’acompanyar l’informe de reciprocitat referit a 
l’article 55.1 del TRLCSP. 

 
Si el licitador actua a través de representant, acreditarà la seva representació 
mitjançant escriptura pública o document justificatiu dels poders de quei signa la 
proposta presentada, que haurà d’estar validada o compulsada pel funcionari 
habilitat a tal efecte.  

 
Quan dos o més empreses presentin oferta conjunta, cadascuna acreditarà la 
seva personalitat i capacitat en la forma descrita anteriorment i aportaran un 
compromís de constitució d’unió temporal, amb indicació dels noms i 
circumstàncies de les persones físiques o jurídiques que la subscriguin, la 
participació de cadascun d’ells i designació de la persona o entitat que, durant la 
vigència del contracte, ha d’ostentar la plena representació de totes front 
l’Administració. El citat document de compromís haurà de ser signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que composen la unió. 
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b) Documentació acreditativa de l’habilitació professional o empresarial requerida per 

a la realització del contracte. 
 
En el present cas s’acreditarà mitjançant la següent documentació: 
 
Document oficial acreditatiu de la inscripció de l’empresa al Registre Administratiu 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’Agents Distribuïdors, 
Comercialitzadors i Consumidors Qualificats del Mercat Elèctric. 

 
Certificat de l’Operador del Sistema Elèctric Espanyol, certificant garantia suficient 
per a donar cobertura a les obligacions econòmiques que es puguin derivar de la 
seva actuació en el mercat de producció d’energia elèctrica per la seva activitat de 
comercialització i el compliment dels requisits establerts als Procediments 
d’operació relatius al procés de cobraments i pagaments, segons exigència del 
Real Decret 1454/2005. 
 

c) Declaració responsable del licitador en la qual afirmi no trobar-se culpable en cap 
de les prohibicions per a contractar, conforme l’article 60 del TRLCSP, 
comprenent aquesta declaració expressament la circumstància de trobar-se al 
corrent del compliment de totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. 

 
Així mateix, els licitadors hauran d'acreditar davant l'òrgan de contractació trobar-
se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. Aquesta acreditació s'efectuarà d'acord amb el següent: 
 
Obligacions tributàries: 
 
a) Original o còpia compulsada de l'alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques a 
l'epígraf corresponent a l’objecte del Contracte, sempre que exerceixi activitats 
subjectes a aquest impost, en relació amb les que realitzi a la data de presentació 
de la seva proposició, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, completat amb 
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula del citat 
impost. 
 
Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar 
declaració responsable indicant la causa d'exempció.  
 
b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, 
a la qual es contingui genèricament el compliment dels requisits establerts a 
l'article 13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en 
endavant RGLCAP). 
 
Obligacions amb la Seguretat Social: 
 
Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, a la qual es 
contingui genèricament el compliment dels requisits establerts a l'article 14 del 
RGLCAP. 

 
d) Documentació acreditativa de solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional.  
 

L’acreditació de solvència econòmica i financera podrà efectuar-se per qualsevol 
dels dos sistemes següents: 
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1. Figurar inscrit en el REPRO per acreditar la solvència econòmica i financera 
 
2. Presentació dels comptes anuals o extracte d’aquests corresponents a l’exercici 
de 2012 i la xifra de negocis global.  
 
Acreditació de solvència tècnica: una relació dels principals subministrament 
efectuats en els darrers tres anys que inclogui import, dades i el destinatari, públic 
o privat, dels mateixos. Aquests hauran d’estar relacionats amb l’objecte d’aquest 
contracte. 
 
Quan els criteris referits en l'apartat anterior, incloguin requisits relatius a la 
capacitat econòmica, financera, tècnica o professional de l'operador econòmic, 
aquest podrà, si ho desitja, basar-se en les capacitats d'altres entitats, 
independentment del caràcter jurídic dels vincles que tingui amb elles. En tal cas, 
haurà de demostrar davant AIGÜES D’OSONA SA que disposa de manera 
efectiva dels mitjans necessaris. En les mateixes condicions les agrupacions 
d'operadors econòmics a que fa referència l'article 22 de la Llei 31/2007 podran 
basar-se en les capacitats dels participants en les agrupacions o d'altres entitats. 
 
Respecte a la solvència econòmica i financera i tècnica de la unió temporal 
d’empresaris i als seus efectes, s’acumularan les característiques acreditades per 
cadascun dels integrants de la mateixa en relació al personal tècnic qualificat, 
mitjans materials com maquinària i instal·lacions i equip tècnic en els termes aquí 
previstos. 
 

e) Copia de l’assegurança de responsabilitat civil, i document acreditatiu de trobar-se 
en vigor, amb cobertura mínima de 600.000 euros per sinistre. 

 
f) En el cas d’exigir-se constitució de garantia provisional, justificant d’haver-se 

constituït per l’import assenyalat, de conformitat amb els requisits i condicions 
exigits. 

 
g) Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o d’estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, i les empreses estrangeres 
no comunitàries aportaran una declaració expressa de  sotmetre’s als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera 
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
h) Les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin 

en algun dels supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç i que presentin 
diferents proposicions per concórrer individualment a l'adjudicació, hauran de 
presentar declaració en la qual facin constar aquesta condició.  

 
L’acreditació de disposar de les dades relatives a la personalitat jurídica i a la capacitat 
d’obrar, així com de no trobar-se incurs en prohibicions i incompatibilitats per a contractar 
amb el sector públic, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i, en el seu cas, de la certificació acreditativa de 
trobar-se classificat pels tipus de contractes que es pretén concórrer,  podrà realitzar-se 
mitjançant la certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. En aquest cas, el certificat que s’aporti, haurà d’anar acompanyat d’una 
declaració responsable del licitador en la qual manifesti que les circumstàncies reflectides 
al corresponent certificat no han experimentat variació. Aquesta manifestació s’haurà de 
reiterar, en cas de resultar adjudicatari, en el moment que es formalitzi el contracte. Si 
s'hagués produït alteració de les dades registra'ls es farà esment exprés a la citada 
declaració, unint la documentació corresponent. 
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Sobre Nº 2. Títol: Proposició tècnica  
 
En aquest sobre s’inclourà la documentació necessària per tal de poder efectuar la 
valoració dels criteris tècnics indicats a l’apartat b) de l’Annex II d’aquests plecs. 
 
 
Sobre Nº 3. Títol: Proposició econòmica 
 
La proposició econòmica haurà d'ajustar-se al model que figura com a Annex I 
degudament signada i datada. On es valorarà el preu final del licitador, calculat com la 
multiplicació dels consums pels preus de cada tipus de tarifa i període. 
 
L’oferta econòmica s’haurà de lliurar tant en format paper com en un CD o qualsevol altre 
suport digital amb el document en excel. 
 
En l'oferta econòmica haurà d'indicar-se, com a partida independent, l'import de l'Impost 
sobre el Valor Afegit que hagi de ser repercutit. 
 
En l'oferta econòmica s'entendran inclosos amb caràcter general els altres tributs, taxes i 
cànons de qualsevol índole que siguin aplicable, així com totes les despeses que 
s'originin per a l'adjudicatari, com a conseqüència del compliment de les obligacions 
contemplades en el present plec. 
 
Sense perjudici de l’anterior, els preus de l’oferta no inclouran l’impost especial de 
l’electricitat. 
 
Cada licitador solament podrà presentar una oferta econòmica. 
 
En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletra, 
prevaldrà aquesta última. 
 
No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors o ratllades que 
impedeixin conèixer clarament tot allò que AIGÜES D’OSONA SA estimi fonamental per a 
l'oferta. 
 
En el cas que els licitadors incloguin en la seva proposició econòmica l’import de l’oferta 
en diversos ocasions i existeixi discrepància entre les quantitats, serà vàlida la menor de 
totes elles. 
 
Tota aquesta documentació s’haurà d’ajustar als requeriments del present Plec. 
 

ONZENA. VARIANTS  

 
No s’admeten variants. 
 

DOTZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ  

 
La mesa de contractació està formada pels membres que figuren en l’expedient de 
contractació. 
 
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació continguda en el sobre 1 
i desestimarà automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin tota la 
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documentació requerida, que I'hagin presentat fora de termini o que no acreditin la 
capacitat i/o solvència sol·licitades. 
 
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. 
 
Així mateix, 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 tres dies hàbils per realitzar-ho. 
 
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.   
 
Els actes d'exclusió o de rebuig adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 
1 seran susceptibles d'impugnació. 
 

TRETZENA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
1. Criteris de valoració de les ofertes 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, s’ha d’atendre els criteris de valoració que es determinen a l’Annex II del 
present plec. 
 
Aquest procediment d’adjudicació s’articula en diverses fases de caràcter eliminatori. 
 
S'estableix, d'una banda, una primera fase en què s'avaluaran exclusivament els criteris 
d'adjudicació tècnics sotmesos a judici de valor (sobre 2) essent 8 punts la puntuació 
tècnica mínima necessària perquè es tingui en consideració la part econòmica (sobre 3) 
 
S’estableix aquesta puntuació mínima a fi i efecte de garantir que el possible adjudicatari 
disposi d’una mínima proposta tècnica que pugui oferir un servei amb un mínim de 
qualitat. 
 
La mesa de contractació determinarà els licitadors que s'hagin d'excloure per no superar 
aquesta puntuació mínima exigida per continuar en el procediment selectiu i dels quals no 
es tindrà en compte la proposició econòmica i quedaran exclosos del concurs. 
 
I de l'altra banda; s'estableix una segona fase en què s'avaluaran criteris econòmics i a la 
qual només accediran els licitadors que hagin obtingut la puntuació tècnica mínima 
exigida en la primera fase. La valoració total serà la suma de la puntuació tècnica mes la 
puntuació econòmica. 
 
2. Pràctica de la valoració de les ofertes 
 
Les empreses que després de l’obertura del sobre 1 quedin dins la licitació, es procedirà, 
en acte no públic, a l’obertura de la proposició tècnica (sobre 2) tot remetent el seu 
contingut als tècnics competents per a la seva avaluació. 
 
En el dia, lloc i hora que es fixarà en el perfil del contractant, tindrà lloc l’acte públic 
d’obertura dels sobres 3 presentats per les empreses que continuïn en el procés de 
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licitació. És a dir, aquelles empreses que tinguin una puntuació tècnica major o igual a 8 
punts. 
 
La celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un termini no superior a 7 dies naturals a 
comptar des de l’obertura de sobre 2. 
 
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 
, variés substancialment el model establert, o comportés error manifest en el import de la 
proposició, o existís reconeixement per part del licitador de que conté error o 
inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació mitjançant 
una resolució motivada. Per contra, el canvi o omissió d’algunes paraules del model, 
mentre que ni una cosa ni l’altra alterin el seu sentit, no serà causa suficient per rebutjar 
la proposició. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 84.3 de la Llei 31/2007, AIGÜES D’OSONA SA 
comunicarà, a tot candidat o licitador descartat en un termini que no podrà en cap cas 
sobrepassar els quinze dies a partir de l’acord d’exclusió adoptat per la mesa. Aquest 
escrit ha de contenir els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva oferta, i, 
pel que fa a tot contractista que hagi efectuat una oferta admissible, les característiques i 
avantatges relatius de l'oferta seleccionada, així com el nom de l'adjudicatari. 
 
No obstant això, les entitats contractants podran decidir no donar a conèixer determinada 
informació relativa a l'adjudicació del contracte quan la seva divulgació dificulti l'aplicació 
de la llei, sigui contrària a l'interès públic, perjudiqui els interessos comercials legítims de 
determinades empreses, públiques o privades, inclosos els de l'empresa a la qual s'hagi 
adjudicat el contracte, la celebració d'un acord marc o l'admissió a un sistema dinàmic 
d'adquisició o pugui falsejar la competència.  

CATORZENA. PROPOSICIÓ D’ADJUDICACIÓ. DESISTIMENT 

 
La proposició d’adjudicació no genera cap dret en favor del licitador proposat, que no els 
adquirirà fins que no se l’hagi adjudicat el contracte per acord de l’òrgan de contractació. 
 
AIGÜES D’OSONA SA podrà desistir del procediment amb anterioritat a la seva 
adjudicació, sempre que existeixi causa que així ho justifiqui i es determini a la resolució 
que s’adopta a tal efecte, havent de comunicar aquesta decisió als licitadors. 
 

QUINZENA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. OFERTES DESPROPORCIONADES O 
ANORMALMENT BAIXES. 

 
Totes les ofertes que resultin admeses seran avaluades d’acord amb l’establert a l’Annex 
II.  
 
En el supòsit de presentació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, s’estarà 
el disposat en els articles 152 del TRLCSP y 85 del RLCSP. 
 
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica 
pel subministrament sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica 
dels percentatges de baixa.  
 
En tot cas, de conformitat amb el que preveu l’apartat a) de l’Annex II relatiu als criteris 
econòmics per a l’adjudicació, s’exclouran aquelles ofertes que siguin inferiors al 30 per 
100 del cost actual. 
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De conformitat amb l’article 82 de la Llei 31/2007 si les ofertes resultessin anormalment 
baixes en relació amb la prestació que s'ha d'executar, AIGÜES D’OSONA SA, abans de 
poder rebutjar-les, demanarà per escrit als qui haguessin presentat aquestes ofertes les 
precisions que jutgi oportunes sobre la composició de l'oferta corresponent i comprovarà 
aquesta composició tenint en compte les explicacions que li siguin facilitades, per a això 
fixarà un termini de resposta no inferior a tres dies hàbils comptats des de la recepció de 
la petició d'aquestes explicacions. 
 
Quan AIGÜES D’OSONA SA comprovi que una oferta és anormalment baixa a causa que 
el licitador ha obtingut una ajuda estatal, només podrà rebutjar aquesta oferta per aquesta 
única raó si consulta al licitador i aquest no pot demostrar, en un termini suficient fixat per 
AIGÜES D’OSONA SA, que tal ajuda va ser concedida de forma legal. 
 
Si dos o més proposicions resultessin valorades amb la mateixa puntuació global es 
decidirà la proposta d’adjudicació mitjançant sorteig. 
 

SETZENA. ADJUDICACIÓ 
 
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa 
que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses al procediment, o 
declararà deserta la licitació quan no existeixi cap proposició admissible. 
 
L’adjudicació es farà en el termini màxim de un mes, a comptar des del dia següent de 
l’obertura de les proposicions. El termini indicat s’ampliarà en 15 dies hàbils quan 
s’identifiquin proposicions desproporcionades o anormalment baixes i es segueixi el tràmit 
indicat a l’article 82.3 de la Llei 31/2007.  
 
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o 
cancel·li la garantia constituïda, de ser el cas, sense cap mena d’indemnització.  
 
Resultarà d’aplicació en relació a la preferència d’ofertes comunitàries allò disposat per 
l’article 92 de la Llei 31/2007. 
 
El resultat de l’adjudicació es publicarà al perfil del contractant i al Diari Oficial de la Unió 
Europea de conformitat a l’article 67 de la Llei 31/2007.  
 
Així mateix, en la comunicació a l’adjudicatari es determinarà que en el termini de 15 dies 
naturals comptats des de la data de notificació de l’adjudicació haurà de constituir la 
garantia requerida així com aportar els comprovants corresponents al pagament dels 
anuncis de licitació, la documentació que acrediti la efectiva disposició dels mitjans als 
que s’hagués compromès a adscriure a l’execució del contracte i tot altre document 
legalment exigible. 
 
Un cop adjudicat el contracte sense que s’hagi interposat cap recurs en el termini 
legalment establert, la documentació corresponent a les proposicions restarà a la lliure 
disposició dels interessats. Si aquests no enretiren la seva documentació en el termini de 
2 mesos a comptar des de la publicació de l’adjudicació AIGÜES D’OSONA SA procedirà 
a la seva destrucció. 
 

DISSETENA. GARANTIA DEFINITIVA 

 
L’empresa que hagi estat adjudicatària del contracte haurà d’acreditar la constitució d’una 
garantia amb l’import que s'assenyala a I'apartat D del quadre de característiques, 
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IVA exclòs. La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en 
l’article 96 de TRLCSP, amb els requisits establerts en l’article 55 i sgs del RGLCAP, o 
mitjançant la garantia global amb els requisits establerts en el 98 del TRLCSP. 

 
La garantia es dipositarà al domicili social d’AIGÜES D’OSONA SA, carrer Ramon 
d’Abadal i de Vinyals, 5 4ª planta (Edifici del Sucre) 08500 Vic (Osona). 

 
La garantia tindrà validesa fins que AIGÜES D’OSONA SA autoritzi la seva cancel·lació. 
 
En tot cas, la garantia respon dels conceptes als que fa referència l’article 100 del 
TRLCSP. 

 
La devolució i cancel·lació de les garanties s’efectuarà de conformitat amb el disposat en 
l’article 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 

 

DIVUITENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
El contracte haurà de formalitzar-se per escrit, mitjançant document privat, dins el termini 
màxim de 30 dies naturals, a comptar des del següent al de recepció per part de 
l’adjudicatari de la notificació de l’adjudicació, moment en que es perfeccionarà el mateix. 
No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
anant al seu càrrec les corresponents despeses, i havent de lliurar a l’òrgan de 
contractació la primera còpia del mateix.  
 
En cap cas es procedirà a la formalització del contracte fins que no hagi transcorregut el 
termini de 15 dies hàbils al que fa referència a l’apartat 2 de l’article 104 de la Llei 
31/2007. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els 
requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini 
assenyalat, AIGÜES D’OSONA SA podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donant un 
tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit es confiscarà la 
garantia i AIGÜES D’OSONA SA podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis 
causats. En aquests casos, AIGÜES D’OSONA SA podrà adjudicar el contracte a la 
següent oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
La formalització del contracte es publicarà al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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III.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

DINOVENA. SUBJECCIÓ AL PLEC I PRINCIPI DE RISC I VENTURA 

 
El Contracte s'executarà a risc i ventura del contractista i amb subjecció a les clàusules 
del present Plec, al Plec de prescripcions tècniques, a la seva oferta i d'acord amb les 
instruccions que donés AIGÜES D’OSONA SA al contractista.  
 

VINTENA.  DIRECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

 
La supervisió i direcció del subministrament correspondrà a la persona designada a tal 
efecte per AIGÜES D’OSONA SA, qui exercirà les funcions de direcció, control i 
coordinació del subministrament.  
 
AIGÜES D’OSONA SA podrà inspeccionar i haurà de ser informada, quan així ho 
requereixi, de l’execució dels serveis objecte del contracte, podent ordenar o realitzar per 
si mateixa quan així pertoqui anàlisis dels treballs, establir sistemes de control de qualitat 
i dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l’estricte compliment del contracte. 
 

VINT-I-UNENA. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS 
CONTRACTUALS 

 
L'adjudicatari està obligat al compliment del termini general per a la total execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats, de ser el cas, per AIGÜES D’OSONA SA. 
 
La constitució en mora de l'adjudicatari no precisarà la denúncia prèvia per part 
d’AIGÜES D’OSONA SA.  
 
Quan l'adjudicatari, per causes imputables a ell, incorri en mora respecte del compliment 
del termini total o incompleixi, també per causes imputables a ell, l'execució parcial de les 
prestacions, AIGÜES D’OSONA SA podrà optar indistintament per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per 
cada 1.000 euros del preu del contracte (el total no pot ser superior al 10% del pressupost 
del contracte).  
 
Si el retard és produït per motius no imputables a l'adjudicatari, s'ajustarà al que 
disposa l'apartat 2 de l'article 213 del TRLCSP. 
 
En cas de compliment defectuós de l'execució del Contracte, o, si escau, incompliment 
del compromís de dedicar o adscriure a l'execució del Contracte els mitjans personals i 
materials suficients, o de les condicions especials d'execució del Contracte, AIGÜES 
D’OSONA SA podrà imposar al contractista les penalitzacions indicades, penalitats 
diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte (el total 
no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte) durant tot el temps que duri 
l’incompliment, podent optar igualment per la resolució del contracte de conformitat amb 
allò disposat als articles 223 i 208 TRLCSP. 
 
En cas que concorri alguna incidència en execució de les prestacions objecte del 
contracte, que suposi dany per a les persones o els béns, o manifest perill per als 
mateixos, el contractista està obligat a comunicar de forma immediata aquesta incidència 
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a AIGÜES D’OSONA SA. L'incompliment d'aquesta obligació portarà aparellada la 
imposició d'una penalització de 2.000 euros. 
 
 
En cas d’incompliment de les obligacions previstes en el present Plec i a la normativa 
corresponent relatives a la Prevenció de Riscos Laborals, AIGÜES D’OSONA SA podrà 
imposar al contractista una penalització del 0,5% de l’import total del preu del Contracte 
per dia natural de demora en el compliment de les mateixes. L’import de les 
penalitzacions es deduirà a les liquidacions parcials que es vagin realitzant de conformitat 
amb els terminis previstos en el present contracte, de ser el cas. 
 
Les penalitzacions previstes en la present clàusula, tenen caràcter cumulatiu i no 
substitutiu, a l'efecte del que es disposa en l'article 1.152 del Codi Civil. A l'efecte del 
previst en l'article 1.153 del Codi Civil, l'adjudicatari penalitzat, a més de satisfer la 
penalització haurà de complir les obligacions l'incompliment de les quals o retard es 
penalitza. 
 
Les penalitzacions es detrauran de les quantitats pendents de pagament. En cas que no 
existeixin quantitats pendents de pagament, les penalitzacions es faran efectives amb 
càrrec a la garantia referida en la clàusula 17 del present Plec. En el cas que les 
penalitzacions s'hagin fet efectives amb càrrec la referida garantia, l'adjudicatari estarà 
obligat a ampliar la garantia en la quantitat que correspongui fins que aquesta 
aconsegueixi el valor de l’import que s'assenyala a I'apartat D del quadre de 
característiques. 
 
L'aplicació i el pagament de les penalitzacions no exclou la indemnització per danys i 
perjudicis a la qual pugui tenir dret AIGÜES D’OSONA SA originats per l’incompliment 
imputable al contractista.  
 
En tot cas, qualsevol que sigui la causa que motivi la resolució del Contracte, les 
despeses de liquidació així com les ocasionades per la retirada dels mitjans auxiliars, 
seran per compte de l'adjudicatari. 
 
Així mateix la infracció de les condicions per a la subcontractació establertes a l’article 
87.3 de la Llei 31/2007 podrà donar lloc a la imposició al contractista d’una penalització 
fins a un 50 per cent de l’import del subcontracte. 
 

VINT-I-DOSENA. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  

 
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es 
causin a tercers, pels seus col·laboradors o subcontractistes, com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del Contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats 
fossin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per AIGÜES D’OSONA SA, 
aquest serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. En tot cas, serà 
aplicable allò disposat a l'article 214 del TRLCSP. 
 
De la mateixa manera hauran de ser assumides per l'adjudicatari les responsabilitats, que 
puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental, d'acord amb l’establert en la Llei 
26/2007 de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental. 
 
Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que anessin imposades a AIGÜES 
D’OSONA SA com a conseqüència de l'incompliment o inobservança, per part del 
contractista, de les condicions establertes en el Plec del present procediment, en les 
llicències, autoritzacions o permisos, així com per l'incompliment o inobservança de la 
normativa municipal, autonòmica o estatal aplicable. 



 

18 de 26 

 

 
Així mateix, l'adjudicatari haurà de tenir o es comprometrà a subscriure, amb caràcter 
previ a l'inici del contracte, pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura 
suficient per als riscos derivats de la seva actuació o omissió en la present contractació, 
il·limitada o amb una suma assegurada per a cada sinistre de, com a mínim 600.000,00 
€, per fer front al qualsevol reclamació derivada de la seva labor. Aquesta pòlissa haurà 
d'estar vigent durant l'execució del contracte. 
 
En tot cas el contractista serà responsable de la qualitat dels béns que lliuri així com de 
les conseqüències que es dedueixin per AIGÜES D’OSONA SA o per a tercers per les 
omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del contracte. 
 

VINT-I-TRESENA. SUBCONTRACTACIÓ 

 
No es podrà subcontractar. 
 

VINT-I-QUATRENA. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els drets i obligacions dimanants del present contracte podran ser cedits per l’adjudicatari 
a un tercer sempre que AIGÜES D’OSONA SA ho autoritzi expressament i per escrit. 
 

VINT-I-CINQUENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar, per raons d’interès públic, el 
contracte amb subjecció al TRLCSP, justificant degudament la seva necessitat a 
l’expedient. Aquestes modificacions no podran afectar a les condicions essencials del 
contracte. 
 
En tot cas l’òrgan de contractació podrà completar i/o modificar l’objecte i condicions del 
contracte, quan calgui completar l’oferta amb noves tarifes derivades de les prestacions 
del subministrament d’electricitat no previstes en els presents plecs o en els plecs de 
prescripcions tècniques. 
 
Igualment, el nombre de punts de subministrament del quadre anterior pot ser modificat 
durant el període contractual, ja sigui per entrada de nous punts de subministrament 
gestionats per AIGÜES D’OSONA SA, com per subministraments que siguin donats de 
baixa o deixin de ser gestionats per AIGÜES D’OSONA SA, per la qual cosa el consum 
estimat pot restar afectat.  
 

VINT-I-SISENA. ABONAMENTS A L’ADJUDICATARI 

 
Segons el que s’indica en la Clàusula setena del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

VINT-I-SETENA. REVISIÓ DE PREUS 

 
La revisió de preus serà la que s’indiqui a l’apartat G del quadre de característiques. 
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VINT-I-VUITENA. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I MEDIAMBIENTALS 

 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de 
seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, 
conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de 
Riscos Laborals, Reial decret 171/2004, de 30 gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 
d'aquesta Llei en matèria de coordinació d'activitats empresarials, en el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com en el 
Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en obres de construcció, i la seva legislació complementària i de desenvolupament. 
 
Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicació, AIGÜES D’OSONA SA 
no serà responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari o dels subcontractistes 
d’aquest de les seves obligacions en relació amb els seus propis treballadors, que 
dependran única i exclusivament del mateix, el qual ostentarà la condició d'empresari 
amb tots els drets i deures respecte de dit personal. 
 
 

VINT-I-NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT 

 
Tota la informació que es lliuri al contractista per al desenvolupament dels treballs tindrà 
el caràcter de confidencial. 
 
El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva 
sobre qualsevol dada que pogués conèixer o se li hagués facilitat en ocasió del 
compliment o realització d'aquest Contracte, especialment els de caràcter personal o 
empresarial, que no podrà copiar o utilitzar amb fi diferent al que figura en aquest 
Contracte, ni tampoc cedir a uns altres ni tan sols a l'efecte de conservació. En tot cas, el 
contractista actuarà en el tractament de les dades únicament de conformitat amb les 
instruccions que li assenyali AIGÜES D’OSONA SA. L'obligació de preservar la 
confidencialitat regeix durant el desenvolupament del Contracte i amb posterioritat al 
mateix. A aquest efecte, el contractista s'obliga a indemnitzar a AIGÜES D’OSONA SA 
per qualsevol dany i perjudici que sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o 
procediment, que porti la seva causa d'un incompliment o compliment defectuós per part 
del contractista del que es disposa tant en el Plec, com en el Contracte i com en el que es 
disposa en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les obligacions de confidencialitat establertes en el Contracte són de caràcter indefinit. 
 
El contractista queda, igualment, obligat al compliment del que es disposa a la normativa 
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular al recollit en: 
 

 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD). 

 
 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal 
(RLOPD). 

 
Així mateix, en relació amb la documentació presentada pel licitador que contingui dades 
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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 tal de facilitar la referida informació a AIGÜES D’OSONA SA 
amb la finalitat de la present contractació. 
 
La documentació presentada pel licitador que contingui dades de caràcter personal serà 
dipositada a les oficines d’AIGÜES D’OSONA SA, ubicades a Carrer Ramon d’Abadal i 
de Vinyals, 5 4ª planta (Edifici del Sucre), 08500 Vic (Osona) i serà tractada per a la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per  donar  
compliment a les  finalitats establertes  a  la  normativa  de contractació del sector públic 
que sigui d’aplicació a aquesta entitat. Els destinataris d’aquesta informació seran la 
pròpia AIGÜES D’OSONA SA, així com aquells tercers que realitzin tasques de 
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin 
d’accedir a la mateixa. 
 
La presentació de l’oferta i de la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 
a AIGÜES D’OSONA SA a tractar-la en els termes informats i, en cas que efectivament 
se li adjudiqui el contracte, en el marc de l’execució del mateix. 
 
Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i 
d’oposició dirigint un escrit a AIGÜES D’OSONA SA com entitat responsable del 
tractament, a l’adreça indicada en què s’adjuntarà una còpia del Document Nacional 
d’Identitat o altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el 
dret. 
 

TRENTENA. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

 
L’adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a AIGÜES D’OSONA SA tots els drets 
d’explotació sobre els treballs i documents que s’elaborin com a objecte de la present 
contractació, sense més límit de temps ni d’àmbit territorial que els fixats per la normativa 
aplicable.  
 

TRENTA-UNENA. DESPESES I TRIBUTS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
Són a càrrec del contractista les despeses i tributs com ara les derivades dels anuncis de 
licitació, ja sigui en Butlletins, Diaris oficials o en qualsevol mitjà de comunicació, les de 
formalització del Contracte en cas d’elevació a escriptura pública així com de totes 
llicències, autoritzacions i permisos que procedeixin en ordre a executar i lliurar 
correctament els bens objecte del subministrament. Així mateix vindrà obligat a liquidar 
totes les despeses que l’empresa hagi de realitzar per al compliment del Contracte, com 
són les generals, financeres, d’assegurances, transports i desplaçaments, materials, 
instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota 
classe de tributs. 
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V.- EXTINCIO DEL CONTRACTE 

 

TRENTA-DOSENA. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 
El Contracte s'entendrà complert pel contractista quan, transcorregut el termini de 
vigència total del Contracte, aquell s’hagi realitzat d'acord amb els termes del mateix i a 
satisfacció d’AIGÜES D’OSONA SA la totalitat del seu objecte. 
 
En el cas que AIGÜES D’OSONA SA estimés incomplertes les prescripcions tècniques 
del Contracte, donarà per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb 
la finalitat d’esmenar les faltes o defectes observats, fent constar en dit escrit el termini 
que per això fixi i les observacions que estimi oportunes. 
 
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del representant 
d’AIGÜES D’OSONA SA s'entendrà que es troba conforme amb les mateixes i obligat a 
corregir o esmenar els defectes observats. 
 
L'adjudicatari respondrà de la correcta realització de la prestació objecte del Contracte i 
dels defectes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni atorgui dret algun la 
circumstància que el responsable del Contracte o els representants d’AIGÜES D’OSONA 
SA els hagin examinat o reconegut durant la vigència del contracte. 
 
 

TRENTA-TRESENA. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 

 
Aprovada la liquidació del Contracte, sí no resultessin responsabilitats que hagin 
d'exercitar-se sobre la garantia, es dictarà acord de devolució d'aquella o de cancel·lació 
de l'aval. 
 

TRENTA-QUATRENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Són causes de resolució del Contracte les recollides en els articles 223 i 299 del 
TRLCSP, així com les següents: 
 
- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb AIGÜES D’OSONA SA. 
 
-L’obstrucció per part del contractista a les facultats de control i inspecció d’AIGÜES 
D’OSONA SA. 
 
-L'incompliment de les obligacions establertes en matèria de subcontractació, sense 
perjudici de les penalitzacions que, si escau, es poguessin imposar, conforme a l'establert 
en aquest Plec. 
 
-L'incompliment de l'obligació del contractista de respectar el caràcter confidencial 
respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats 
amb l'objecte del Contracte i dels quals tingui coneixement en ocasió del mateix. 
 
De conformitat amb l’article 89 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es 
regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, no es podrà suspendre el 
subministrament d’energia elèctrica als serveis essencials, entre els que es troba el 
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subministrament d’aigua per al consum humà, com en el cas del present contracte. 
L’incompliment d’aquest extrem pot determinar per part d’AIGÜES D’OSONA SA la 
resolució del contracte. 
 
En els casos de resolució per incompliment culpable del contractista, aquest haurà 
d'indemnitzar a AIGÜES D’OSONA SA els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització 
es farà efectiva sobre la garantia, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat 
del contractista pel que fa a l'import que excedeixi del de la garantia confiscada. 
 
Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà al que es disposa en els articles 224 
del TRLCSP i 110 del RGLCAP, i per als seus efectes al que es disposa en els articles 
225 i 309 del TRLCSP. 
 

TRENTA-CINQUENA. JURISDICCIÓ 

 
L'adjudicatari se sotmet a les decisions de l'òrgan de contractació i a la jurisdicció dels 
Tribunals i Jutjats de Vic en les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, 
modificació, resolució i efectes d'aquest contracte. 
 
 
 
 
 
 
 
Vic, 23 de juliol  de 2013 
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ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
 
El senyor………………………………………….., amb DNI núm. ………………………. i amb residència a 
……………………………………………………………., en representació de l’empresa ........................................, i assabentat de les condicions i 
requisits que s’exigeixen per la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINSITRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A AIGÜES D’OSONA 
SA. 
 
Em comprometo en nom de l’empresa que represento a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat 
................................................(sense IVA), desglossats en el següent quadre: 
 

    TERME D’ENERGIA (€/kWh) sense incloure l’Impost elèctric  Consums estimats (kWh)  TOTAL   

 
TARIFA 
D’ACCÉS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P1  P2  P3  P4  P5  P6   

LLOGUER 
D’EQUIPS 

2.1A                                        

2.1 DH                                        

2.1 DHS                                        

IXA 
TENSIÓ 

3.0A                                        

3.1A                                        

6.1                                        
ALTA 
TENSIÓ 

6.2                                        

                  Import total Terme energia ofertat     
 
A ...................................., ................de....................................de 2013 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
Sr./Sr a. ......................................................... 
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ANNEX 2: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Els criteris emprats per a la valoració de les ofertes presentades seran els següents:  
 
a) Criteris econòmics amb una puntuació màxima de 85 punts 
 
Es valorarà el preu final proposat pel licitador, calculat com la multiplicació dels consums 
d’energia pels preus de cada tipus de tarifa i període, d’acord al model de proposició 
econòmica de l’Annex I del present Plec. 
 
Es valorarà el cost total de l’oferta puntuant-se de la següent manera: 
 
 
Si Cost ≤ Cost actual: 
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min
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Si Cost ≥ Cost actual: 
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En cas que l’oferta sigui per un import inferior a “Cost actual x 0,85” € l’empresa ofertant 
serà exclosa el concurs.  
 
En cas que l’oferta superi els “Cost actual x 1,1” € l’empresa ofertant serà exclosa el 
concurs.  
 
b) Criteris tècnics amb una puntuació màxima de 15 punts 
 
b.1) Garantia de subministrament en energía renovable, puntuació màxima 3 punts.  
b.2) Portal web, puntuació màxima 1 punts. 
b.3) Model d’informes tràmits realitzats, puntuació màxima 2 punts. 
b.4) Procediment de treball, puntuació màx. 5 punts. 
b.5) Determinació d’un interlocutor únic, puntuació màx. 1 punts. 
b.6) Millores addicionals, puntuació màx. 3 punts. 
 
La puntuació tècnica mínima per ser adjudicatari serà de 8 punts. 
 
 
 
 


