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CONTRACTE DE SERVEIS  NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 
MODALITAT D’ADJUDICACIÓ   PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
TRAMITACIÓ:     ORDINARIA 
DESIGNACIÓ DEL SERVEI: ESPECTACLE " BERTO ROMERO " 
 (EXP.22.336) 
CPV: 92312000-1: SERVEIS ARTÍSTICS 
 
EMPLAÇAMENT: VILADECANS 

 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A.-  PRESSUPOST DEL CONTRACTE, VALOR ESTIMAT i DIVISIÓ EN LOTS: 
 

El pressupost base de licitació és el 90% de la recaptació de la taquilla, un cop 
descomptat l’IVA de les entrades i les despeses de drets d’autor. 

 
El preu de les entrades serà de: 
 

• General: 25€ = 828 butaques (recaptació màxima 20.070,00.-€).  

• Amic: 23€  
 

Les tres actuacions es realitzaran a la sala auditori del Atrium, i es posaran a la venda un 
màxim de 828 entrades per a cada funció (aquest aforament inclou les invitacions a 0€, 
que s’hauran de descomptar del total de les butaques). D’aquesta manera el pressupost 
màxim de licitació és el 90% de la recaptació neta de la taquilla i podrà ser com a màxim 
de 18.063,00.-€ per passi. 
 
El pressupost màxim de licitació atenent al 90% de la recaptació neta de taquilla dels tres 
passis, podrà ser com a màxim de   CINQUANTA-QUATRE MIL CENT VUITANTA-NOU 
EUROS  (54.189,00€) 
 
El valor estimat màxim del contracte és de CINQUANTA-QUATRE MIL CENT 
VUITANTA-NOU EUROS  (54.189,00€), IVA inclòs. 
 

 
     Atesa la tipologia de l’objecte a contractar, no és possible la divisió en lots. 
 
B.-  TERMINI TOTAL D'EXECUCIÓ: 1 a 5 de març del 2023 
 
C.-  GARANTIA PROVISIONAL: No. 
 
D.-  GARANTIA DEFINITIVA: No. 
 
E.-  TERMINI DE GARANTIA: durant la vigència del contracte. 

 
F.-  REVISIÓ DE PREUS:  El preu del contracte no està subjecte a revisió de preus. 
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G- TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT 
 
H-  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:   
 
 No procedeix 

   
I.-  PAGAMENT 
 

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  

 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de 
S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. (VIQUAL), duran a terme la verificació/validació 
de la factura que correspongui per la prestació dels serveis o recepció dels bens.  

 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la 
validació/ verificació de la factura pels serveis tècnics de VIQUAL.; tenint; en compte 
que el dia de pagament de VIQUAL és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi 
estat presentada,  conformada i validada  pels serveis tècnics de VIQUAL, abans del 
dia 25 del mes anterior. 
 

 
J.-  PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 
 
 El licitador convidat podrà optar entre presentar la seva oferta per correu electrònic  o 

presencialment per registre d’entrada de VIQUAL: 
 

Ofertes per correu electrònic: 
 
Les propostes es podran presentar mitjançant un correu electrònic que haurà 
d’acomplir amb els següents requisits  

 

• Un ( 1 ) correu electrònic adreçat a secretaria de serveis jurídics de VIGEM i a 
Xavier Campon ( contractacio@vigem.cat ,  xcamponb@viqual.cat).   

• S’haurà d’indicar de forma clara en el text del correu electrònic el nom i dades 
del licitador convidat. 

• S’haurà d’incloure al correu electrònic en arxius adjunts en pdf: la declaració 
responsable signada, la proposta econòmica d’acord amb el model contingut al 
PCAP signada i complimentada, així com d’altra documentació requerida 

• Caldrà indicar a l’assumpte del correu electrònic OFERTA LICITADOR 
................ ( NOM EMPRESA ) CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, CONTRACTACIÓ 

mailto:contractacio@vigem.cat
mailto:xcamponb@viqual.cat
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MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE  
L'ESPECTACLE "BERTO ROMERO”. 

• Termini d' enviament oferta per correu electrònic: 5 dies naturals des de la 
recepció de la invitació ( fins les 14.00h ) 

 
 
En el sobre s'haurà de fer constar OFERTA LICITADOR ................ ( NOM EMPRESA ) 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE  
L'ESPECTACLE "BERTO ROMERO” 
 
 
K.-  La negociació versarà sobre els següents aspectes: 
 

❖ Proposta de la durada de l’espectacle, que no podrà ser inferior a 60 minuts. 
 

❖ Material tècnic que es proposa utilitzar per la producció tècnica del concert. 
 
❖ Sistemes de comunicació i màrqueting de l’esdeveniment. 

 
❖ Forma de liquidació dels drets d’autor 

 
 
L.- OBERTURA DE PROPOSTES: 
 

Obertura interna 
Lloc: VIQUAL  
  
 

M-    DESPESES ADJUDICATARI: No hi ha 
 

N-    ADMISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants. 
 
O.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 
De conformitat amb el que es determina a l’article 202 de la LCSP, s’estableixen com a 
condicions especials d’execució  del contracte de caràcter social les següents: 
 

• Garantir l’aplicació de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones 

• Afavorir la formació en el lloc de treball i l’aplicació  de les obligacions ofertades pel 
licitador en aquesta matèria 

• Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials 
fixades en els Convenis d’aplicació. 

• L’aplicació dels criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació contractual 
següents: 
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a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f)  Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicació comportaran l’aplicació de 
les penalitzacions que es determini  en el Plec, i es configuren com a  obligacions 
contractuals essencials als efectes de resolució contractual  ens els termes fixats. 

 
1.-  RÈGIM JURÍDIC, OBJECTE,  NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER, 

DOCUMENTACIÓ i CODIFICACIÓ. 
 

1.1. El contracte a que fa referència el present plec té naturalesa privada i es regirà 
en quant a la seva preparació i adjudicació per la  llei  9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per 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 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP); amb caràcter supletori s'aplicaran les 
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret 
privat.  
 
El Plec de Clàusules Econòmic-Administratives i  Prescripcions Tècniques 
Particulars,  els seus annexos, així com tots els documents que es faciliten als 
licitadors revestiran caràcter contractual. Els contractes s'ajustaran al contingut 
del present plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del 
respectiu contracte. 
 
En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la resta dels 
documents contractuals, prevaldrà el de Clàusules Econòmic-Administratives i  
Prescripcions Tècniques Particulars, en el qual es contenen els drets i 
obligacions que assumiran les parts del contracte.  
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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La presentació de proposició implica l’acceptació incondicionada pel licitador del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la 
present licitació, sense cap excepció o reserva.  
 
El desconeixement del present plec, del contracte, dels seus documents 
annexos, o de les instruccions o normes de tota índole aprovades per 
l'Administració, que puguin ser d'aplicació en l'execució dels pactes, no eximirà al 
contractista de l'obligació del seu compliment 
 

1.2. L'objecte d'aquest Plec de clàusules econòmic-administratives i tècniques 
particulars és la regulació del procediment negociat sense publicitat per a 
l'adjudicació per part de societat privada municipal VILADECANS QUALITAT, 
S.L. (en endavant VIQUAL) del servei consistent en la representació de 
l’espectacle “BERTO ROMERO”, dins la programació estable de 
l'equipament cultural municipal ATRIUM Viladecans, durant els dies 1 a 5 de 
març del 2023. 
 
En concret: dimecres 1 de març de 2023 al dijous 2 de març de 2023 per a la 
realització d’un stage de la companyia de “Berto Romero” per a la preparació de 
l’espectacle. Els horaris del stage seran de 9h a 14h i de 15h a 19h. 
 
Divendres 3 de març de 2023 a les 20:00h. 
Dissabte 4 de març de 2023 a les 20:00h 
Diumenge 5 de març de 2023 a les 19:00h 

 
Atès que el present contracte solament es podrà adjudicar a la persona que 
tingui els drets de representació en exclusiva de l’espectacle “BERTO ROMERO” 
a càrrec de Berto Romero, no procedeix la publicació de la licitació, en ésser el 
procediment, negociat sense publicitat, d'acord amb allò que estableix l'art. 168 
a) 2a. de la LCSP. 

 
1.3. L'Ajuntament de Viladecans ha encarregat a VILADECANS QUALITAT, S.L., 

mitjançat el Contracte Programa aprovat en data 30 d´abril de 2020 pel Ple 
municipal, la gestió de l'equipament cultural i esportiu Atrium Viladecans, i entre 
les tasques encomanades, es troba la programació estable que es desenvolupa 
a la Sala Auditori de l'esmentat equipament. 
 
Atès que Atrium Viladecans està inscrit al SPEEM (Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals) de la Generalitat de Catalunya, en la 
categoria de E3: Equipaments Escènics i Musicals Locals Multifuncionals. 

 
Els ajuts a la programació d’espectacles i concerts als E3: Equipaments 
Escènics i Musicals Locals Multifuncionals es regulen a través d’uns convenis 
que es signen amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
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Atesa la resolució CLT/2630/2019, d'11 d'octubre, de la Generalitat de 
Catalunya per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual 'aprova la convocatòria en 
l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al 
període 2019-2021. 

 
Atesa la publicació de la proposta provisional de concessió d’ajuts per a 
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 
2019/2021, amb data 21 de novembre de 2019, on es concedeix a Viladecans 
Qualitat SL, la quantitat de 200.000.-€ anuals durant el trienni (2019-2020-
2021). 
 
Atès l’escrit d’acceptació de la proposta de concessió d’ajuts lliurat per 
Viladecans Qualitat SL, mitjançant l’EACAT, el 25 de novembre de 2019, per a 
la programació estable arts escèniques i música teatre Atrium, i Festival 
AlCarrer de Viladecans, durant els propers tres anys (2019-2020-2021). 

 
Atès que la línia d’ajuts triennals per a equipaments E3 del SPEEM per al 
trienni ( 2022-2023-2024) sortirà al llarg del 2022 amb unes condicions similars 
a les aprovades i concedides. Són objecte d’aquest ajut: 

 
Atès que són objecte d’aquest ajut: 

 
a. La programació professional estable d’espectacles d’arts escèniques i 

concerts professionals. 
 

 
1.4.  La S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L.posarà a disposició de l'empresa que 

disposa dels drets de representació en exclusiva de l'artista, la documentació 
següent: 

 
               Plec de Clàusules Econòmic-Administratives i Prescripcions Tècniques  

- Rider i plànol del teatre. 
- Pla de Seguretat i Salut de Viqual 

 
El Licitador podrà fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast 
de la documentació posada a la seva disposició dins del termini de DOS (2) dies 
naturals des de rebuda la invitació a presentar oferta i la documentació. 

 
1.5  CPV (Referència de nomenclatura): 
 
 92312000-1: SERVEIS ARTÍSTICS 
   
1.6  Divisió en lots: 
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 Atès l’objecte del contracte, la seva naturalesa artística i l'exclusivitat de la 
representació de l'artista, no procedeix la divisió en lots. 

 
2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PREU DEL CONTRACTE  

 
2.1 Valor estimat del contracte 
 
El pressupost base de licitació és el 90% de la recaptació de la taquilla, un cop 
descomptat l’IVA de les entrades i les despeses de drets d’autor. 
 
El preu de les entrades serà de: 
 
General: 25€ = 828 butaques (recaptació màxima 20.070,00.-€).  
Amic: 23€  
 
El valor màxim de recaptació serà de 20.070,00.-€ (en brut) per passi. 
 
Les actuacions es realitzaran a la sala auditori del Atrium, i es posaran a la venda un 
màxim de 828 entrades (aquest aforament inclou les invitacions a 0€, que s’hauran de 
descomptar del total de les butaques). D’aquesta manera el pressupost màxim de 
licitació és el 90% de la recaptació neta de la taquilla i podrà ser com a màxim de 
18.063,00.-€ per passi. 
 
El pressupost màxim de licitació, atenent al 90% de la recaptació neta de la taquilla 
dels tres passis, podrà ser com a màxim de CINQUANTA-QUATRE MIL CENT 
VUITANTA-NOU EUROS  (54.189,00€) 
 

 
2.2 Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació s’estableix en l’import màxim, en brut, del 90% de la 
recaptació de la taquilla, que podrà ser de  CINQUANTA-QUATRE MIL CENT 
VUITANTA-NOU EUROS  (54.189,00€). 

 
El pressupost del contracte inclou els costos directes, indirectes i benefici industrial. 
 
Atès que el salari de les persones ocupades per a l'execució del contracte formarà part 
del preu total del contracte, l'adjudicatari es compromet a que cap d'aquests salaris es 
trobi per sota salari mínim estipulat al corresponent conveni. 
 
A tal efecte VIQUAL podrà demanar al contractista, en qualsevol moment, abans o 
durant l'execució del  contracte, la documentació acreditativa del compliment d'aquest 
requisit. 
 
El pressupost s'entén que comprèn la totalitat dels treballs establerts en la clàusula 
primera del present Plec, així com de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu 
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del contracte i l'execució dels serveis, i les obligacions determinades en la forma i amb 
la documentació exigida en el present Plec. 

 
Els preus consignats en aquest són indiscutibles, i no admeten cap prova 
d'insuficiència i porten implícit l'import dels treballs accessoris o auxiliars, el de les 
despeses de la convocatòria de licitació i formalització, en el seu cas, el de la imposició 
fiscal derivada del contracte i el de les càrregues laborals i col·legials  de tot ordre. 

 
Si l'oferta supera aquest import serà desestimada automàticament. 
 

 
2.3 Preu del contracte 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix, que en cap cas 
podrà ser superior al pressupost base de licitació i inclourà, com partida independent, 
l'Impost sobre el Valor Afegit.  En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que 
s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han 
de complir durant l'execució del contracte. 
 
El règim a aplicar a l’IVA és el que es determina als articles 75.1 i 84.1.2 de la Llei 
37/1992 de l’IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els 
següents conceptes: 
 

• Costos directes (entre els que s'inclou el pagament als artistes o l'equip tècnic 
del que no disposi el propi teatre i l'adjudicatari pugui considerar necessari). 

• Costos indirectes 

• Benefici industrial 
 
Existeix crèdit per atendre les obligacions econòmiques que es derivin perla S.P.M 
VILADECANS QUALITAT, S.L.,  del contracte a que fa referència el present Plec. 
 

 
3.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT I PROGRAMA DE 

NECESSITATS 
  
 La contractació dels serveis no subjectes a regulació harmonitzada, es tramitarà de 

forma ordinària, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que 
disposen els arts. 168 i 169 de la LCSP i el que disposa el present Plec. 

 
 Atès que per raons artístiques, relacionades amb la protecció dels drets d'exclusiva, el 

contracte només pot adjudicar-se a un empresari determinat, no existint cap altre que 
disposi dels drets de representació de l’espectacle “Berto Romero”, resulta d'aplicació 
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l'art. 168 a) 2a. LCSP, i solament es cursarà invitació al professional o empresa que 
disposi d'aquests drets en el moment d'iniciar-se la licitació. 

 
La descripció del servei, amb els requisits tècnics que s’inclouen al present plec de 
clàusules Econòmic-administratives i de Prescripcions Tècniques, constitueixen les 
bases a què el servei ha d’ajustar-se i revesteixen caràcter de documentació 
contractual i hauran de ser respectades en tot cas per l’adjudicatari. 
 
Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar-se d’acord amb les 
condicions d’execució següents: 

 
a) L’ADJUDICATARi se sotmetrà a totes les directrius tècniques que siguin dictades 

per VIQUAL, i per la direcció dels serveis d’aquesta societat competents en la 
matèria, en relació al treball contractat. 
 

b) L’ADJUDICATARI a més de la funció primordial de l’objecte del present encàrrec, 
s’obliga a la realització de tot el conjunt de funcions accessòries i que són pròpies 
de la seva competència professional per tal de garantir l’adequada realització dels 
treballs ressenyats, amb la diligència obligada per l’especialitat dels seus 
coneixements i la garantia tècnica i professional que implica la seva intervenció, 
així com es compromet a facilitar - en els terminis que es fixin - tots els documents 
adients pel bon desenvolupament del mateix. 

 
 
4.-  TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

En concret: dimecres 1 de març al dijous 2 de març de 2023 per a la realització d’un 
stage de la companyia de “Berto Romero” per a la preparació de l’espectacle. Els 
horaris del stage seran de 9h a 14h i de 15h a 19h. 
 
Divendres 3 de març de 2023 a les 20:00h. 
Dissabte 4 de març de 2023 a les 20:00h 
Diumenge 5 de març de 2023 a les 19:00h 
 
 

5.- GARANTIA PROVISIONAL 
 

No caldrà la constitució de garantia provisional. 
 

 
6.- CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA 
 

6.1.  Estaran facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina 
l’article 65 de la LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional, d’acord amb el que es determina en el present plec; i en les quals 
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no concorrin alguna de les circumstàncies de prohibició per contractar que es 
recullen a l'article 71 del LCSP. 

 
6.2. L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica es realitzarà 

mitjançant els següents mitjans: 
 

Solvència econòmica 
 

1) Justificant de l'existència d'una Assegurança de Responsabilitat civil per la 
indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 
l´import mínim igual al valor estimat del contracte d’indemnització per 
sinistre. 
 

Solvència tècnica 
 

1) S'acreditarà quan li sigui requerida per algun dels mitjans establerts als 
arts. 87 i 22 de la LCSP. 

 
El licitador haurà d’acreditar que disposa els drets d’exclusivitat per la 
representació de l’espectacle “Berto Romero”. 

 
 

7.-  PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 
 

L'adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant procediment negociat sense 
publicitat en virtut del que disposa l’article 168 LCSP, no subjecte a regulació 
harmonitzada, atès que l'objecte del mateix és la realització d'una representació 
artística única. 
 
El contracte s’haurà d’adjudicar prèvia negociació, que versarà sobre els següents 
aspectes: 
 

1. La durada de l’espectacle, que no podrà ser de menys de 60 minuts. 
 

2. Material tècnic utilitzat per la producció tècnica de l’espectacle. 
 

3. Sistemes de comunicació i màrqueting de l’esdeveniment. 
 

4. Forma de liquidació dels drets d’autor 
 
 

8.-  DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR 
 

Juntament amb la invitació es facilitarà a l'empresa convidada a licitar, la documentació 
que s’especifica a continuació i la resta de documentació per la qual es regularà el 
procediment de licitació. 
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L'esmentada documentació inclourà els següents documents: 

 
- Plec de Clàusules Econòmic-Administratives i Prescripcions Tècniques  
- Rider i plànol del teatre. 
- Pla de Seguretat i Salut de Viqual. 

 
 
9.-  PRESENTACIÓ DE L'OFERTA: NORMES GENERALS 
 
 

9.1. L'oferta es referirà a la totalitat de l’objecte del contracte i no s'admetrà si és 
parcial. 

 
9.2. L'oferta es podrà presentar en la forma que s'indica en l'apartat J del quadre 

resum. 
 
9.3 No s’admeten ofertes presentades per correu. 
 
9.4. El licitador ha d'assenyalar un domicili, un telèfon, un fax i una adreça de correu 

electrònic per a les comunicacions i relacions que en general es derivin de la 
licitació o que de qualsevol manera puguin afectar el Licitador. 

 
Totes les notificacions que s’efectuïn durant la tramitació del present 
procediment de licitació es realitzaran mitjançant correu electrònic a 
l’adreça indicada pel licitador i es consideraran vàlidament efectuades des 
de la seva remissió. 

 
El licitador podrà presentar exclusivament una oferta en cada fase de la 
negociació.  

 
9.5 No serà admesa, en cap cas, l'oferta d'aquelles persones en les quals concorri 

algunes de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes en el la Llei 
de Contractes del Sector Públic. En el mateix sentit, no seran admeses les 
ofertes presentades pels Licitadors si aquest hagués participat en l’elaboració de 
les especificacions tècniques de l’objecte de la present licitació. 

 
9.6  La presentació d’una oferta implica per part del Licitador l'acceptació 

incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clàusules 
administratives particulars i dels documents enumerats que a tots els efectes, es 
consideren part integrant del contracte; així com  la declaració responsable que 
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar. 
 

9.7 Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de sis (6) mesos, comptats a 
partir de la data d'obertura de la proposta.  
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9.8 Passat el termini de sis (6) mesos sense que l’òrgan de contractació 
corresponent hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució del 
procediment negociat en un altre sentit, el Licitador que hagués estat admés al 
present procediment negociat tindrà dret a retirar la seva proposició, sempre i 
quan ho sol·liciti així per escrit a  VIQUAL 

 
Les proposicions que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al 
Licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 

 
9.9 El Licitador haurà de presentar la seva proposta d’acord amb el que preveu l’art. 

141 i següents de la LCSP. 
 

 
10.-  CONTINGUT DE L’OFERTA 
 

L'oferta es presentarà, bé per correu electrònic, tal i com s'ha indicat en l'apartat J del 
quadra resum, bé en un (1) sobre tancat i signat pel Licitador o per la persona que el 
representi.  
 
Es farà constar en full apart un índex del seu contingut i el nom de la licitació i del 
signant de la proposició.  
 
El Licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i 
legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els 
originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades. 

 
 
L'oferta es presentarà escrita a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
L'oferta estarà conformada per la documentació administrativa general i l'oferta 
econòmica. 
 
En el sobre o bé en el correu electrònic en el que es trameti la documentació, haurà de 
figurar el següent títol: 
 

OFERTA LICITADOR ................ ( NOM EMPRESA ) CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 
L'ESPECTACLE "BERTO ROMERO”. 

 
 
I dins es contindrà la següent documentació: 
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10.1. Documentació administrativa general 
 

 
Contingut: 

 
1. Declaració responsable sobre compliment de condicions per 

contractar i solvència econòmica, financera i tècnica. 
 

El LICITADOR podrà presentar una declaració responsable de conformitat 
amb el model que s’adjunta com annex núm. 2 del present plec, conforme 
a la qual el LICITADOR declara responsablement que compleix les 
condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic i que 
compleix els requisits de capacitat i solvència (o classificació empresarial, 
en el seu cas) establerts del present Plec, i que està en disposició d’aportar 
l’esmentada documentació, en qualsevol moment, a requeriment de 
VIQUAL en el termini màxim de cinc (5) dies naturals.  
 
De manera alternativa a la referida declaració responsable segons annex 
núm. 1, el licitador podrà presentar com a prova preliminar, i per tant, 
substitutòria de tota la documentació administrativa relacionada en els 
següents apartats,  el document europeu únic de contractació (DEUC), 
consistent en una declaració actualitzada de l’interessat, en substitució dels 
documents que integren la documentació administrativa general (amb 
excepció de, si s’escau compromís d’UTE). 
 

 
2. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 

 
Els licitadors hauran de presentar una Declaració responsable atorgada 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme qualificat, de 
conformitat amb el model que s’adjunta com annex núm. 2 del present plec; 
conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no 
es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap 
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de 
reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat 
amb una situació d’insolvència; que no ha sol·licitat la declaració de 
concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap 
tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat 
mercantil la comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de 
la Llei concursal. 
 
Tanmateix, caldrà que acreditin que compleixen amb els requisits fixats a la 
clàusula sisena del PCAP. 

 
 

3. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 
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En cas que el Licitador sigui una persona jurídica, per tal d’acreditar la seva 
capacitat per contractar haurà d’aportar l’escriptura de constitució i, en el 
seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre Mercantil, 
quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislació mercantil que li 
sigui d'aplicació. Quan no ho sigui,  l’acreditació es farà mitjançant 
escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en la que 
constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en 
el corresponent Registre Oficial. 
 
En cas que el Licitador sigui una persona física, l'acreditació abans 
esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de la 
targeta del número de identificació fiscal o del DNI.   
 
Quan es tracti d’empresaris estrangers  d’Estats membres de la Comunitat 
Europea, o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els següents documents: 
 
Acreditació de la seva inscripció en els Registres o presentar les 
certificacions que s'indiquen al punt 1 de l'annex 1 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Declaració de submissió als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa del seu propi fur. 
 
Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar 
aportant els següents documents: 
 

• Certificació expedida per la corresponent representació 
diplomàtica espanyola en l’Estat corresponent, fent constar que es 
troben inscrits en el Registre Local professional, comercial o similar 
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les 
activitats a les quals s’estén l’objecte del present Contracte.  
 

• Informe de la representació diplomàtica espanyola sobre la 
condició de L’Estat de procedència de l’empresa d’Estat signatari de 
l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el 
país d’origen admet la participació d’empreses espanyoles en la 
contractació amb l’Administració, de forma substancialment 
anàloga.  

 

• Acreditació de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb 
designació d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar 
inscrites en el Registre Mercantil. 
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• Declaració de submissió als Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa del seu propi fur. 

 

• També s’aportarà el document o documents que acreditin la 
legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 

 

• Declaració responsable del Licitador, manifestant que no concorren 
en cap de les circumstàncies previstes en l’article 71 LCSP, i amb 
menció expressa a la circumstància de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. (Aquesta declaració només s’haurà de 
presentar si no s’ha presentat el DEUC). 

 
 

4. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador  
 

Els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica són els 
que s’especifiquen i concreten en el present Plec; consistents en: 

 
Solvència econòmica i financera:  
 
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar 
que disposen d’una assegurança de responsabilitat civil pels riscos 
professionals per import mínim igual al valor estimat del contracte 
d’indemnització per sinistre. 
 
Solvència tècnica:  
 
De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, quant a solvència tècnica 
d’aquest contracte de subministrament, caldrà que, els licitadors, aportin: 
 

• Document acreditatiu tenir la disposició dels drets de representació en 
exclusiva de l’espectacle “Berto Romero”. 
 

• De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances- 
http://reli.gencat.net/), les empreses inscrites a aquest Registre no han 
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la 
documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la 
representació; la classificació empresarial; l’alta en l’impost d’activitats 

http://reli.gencat.net/
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econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció o no subjecció. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració 
segons la qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la 
prohibició de contractar que estableix l’article 71 del LCSP continguda a 
l’apartat 10.1.3 del present Plec, si no s’ha donat de baixa a la matrícula de 
l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al 
corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de les 
relatives a la Seguretat Social. 
 
Finalment, les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditació de 
la solvència econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats al 
present procediment d’adjudicació que figurin a l’esmentat Registre 
 
El LICITADOR només està obligat a aportar  la documentació següent: 

 
Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb 
la declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, 
acreditant la vigència de les dades que inclou el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord amb el model 
contingut a l’annex núm. 4.  
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències 
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació considerada com suficient per 
SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.. 
 

5.- Declaració responsable sobre mitjans humans i materials que el 
LICITADOR es compromet a posar a disposició de la prestació del 
servei. 

 
 VIQUAL posarà a disposició de l'adjudicatari, per a la realització de 

l'espectacle, el personal tècnic i material disponible al teatre i que consta en 
el rider del mateix. 

 
 L'adjudicatari haurà de presentar declaració responsable d’acord amb 

annex núm. 5, conforme es compromet a posar a disposició de la prestació 
de servei els mitjans humans i materials necessaris per a l'execució del 
contracte que no siguin aportats per VIQUAL i que, en tot cas, seran: 

 
Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquesta contractació, el 
licitador acreditarà els següents mitjans humans professionals mínims a 
destinar a la prestació dels serveis que inclou la licitació ( és podrà 
incrementar a criteri dels licitadors l’equip ) 
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- Equip professional tècnic per a desenvolupar l’espectacle “Berto 
Romero” de MPC Management. 
 
- Personal d’administració i gestió de la companyia necessari per la 
realització de l’esdeveniment. 
 

 
5. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

En el seu cas, documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa 
està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o 
de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del 
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
Així mateix, si és el cas, documentació acreditativa conforme l’empresari 
disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, i 
declaració responsable de l’annex 6. 

 
6. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 

 
En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, 
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al Licitador. 
 
 

10.2. Proposta objecte de negociació 
 

La proposta es presentarà d’acord amb el model annex núm. 7 a aquest Plec, i 
haurà de constar, necessàriament la proposta que el convidat fa en relació a: 

 
❖ Proposta de la durada de l’espectacle, que no podrà ser inferior a 60 

minuts. 
 

❖ Material tècnic que es proposa utilitzar per la producció tècnica del concert. 
 

❖ Sistemes de comunicació i màrqueting de l’esdeveniment. 
 

❖ Forma de liquidació dels drets d’autor. 
 

 
Els compromisos manifestats vinculen al licitador que l’hagi formulat, en cas que 
resulti adjudicatari.   
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11. OBERTURA, EXAMEN DE L’OFERTA I ADJUDICACIÓ 

 
11.1 Mesa de Contractació  
 

D’acord amb el que estableix l’art. 326.1 de la LCSP, en aquest procediment 
negociat sense publicitat no es constituirà mesa de contractació. 
 
L’òrgan competent de VIQUAL designarà un o més d’un responsables de portar 
a terme la negociació prevista al punt 11.3 del present plec. 

 

 
11.2 Anàlisi de la documentació 

 
Després de la presentació de l'oferta, VIQUAL procedirà a analitzar i qualificar 
la documentació administrativa general. 

 
En cas que s’ observés l'existència de defectes esmenables en la documentació 
administrativa general, ho comunicarà al Licitador per tal que aquest pugui 
presentar l'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies hàbils. La manca 
d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, serà causa d'exclusió 
del procediment, excepte que la Mesa decidís concedir un termini suplementari. 
 
Es consideren inesmenables els defectes que consisteixin en la manca de 
requisits exigits i esmenables aquells que facin referència  a la simple manca 
d’acreditació dels requisits. 
 
L’Òrgan de contractació decidirà sobre l'admissió i procedència de les esmenes 
presentades pel Licitador. 
 
 

11.3 Inici del procés de negociació 
 

El responsable o responsables de la negociació, transcorregut el termini fixat 
per la presentació d’ofertes en procedirà a deixar constància a l’expedient de la 
invitació cursada, l'oferta tècnic-econòmica presentada i de les raons per la 
seva acceptació o rebuig. 

 
Els responsables portaran a terme la negociació prenent com a referència 
l'oferta presentada pel licitador de conformitat amb els arts. 169, 170 i171 
LCSP.  
 
Es preveu la possibilitat d’articular dos (2) fases successives de negociació amb 
el licitador sobre els aspectes objecte de negociació, a discreció de VIQUAL. En 
qualsevol cas, s’estableix un termini màxim de tres (3) dies de resposta per part 
del licitador a la proposta de negociació  (inicial o successives) remesa per 
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VIQUAL, amb el seu compromís de comparèixer mitjançant persona apoderada 
a les oficines de VIQUAL per portar a terme la negociació indicada. El licitador 
restarà vinculat per les successives ofertes que realitzi per cada aspecte 
objecte de negociació. 
 
Finalitzat el procés de negociació, s’emetrà un informe tècnic pels responsables 
de la negociació, el qual s’elevarà a l’Òrgan de Contractació, bé per la seva 
adjudicació, bé per la declaració com a desert del procediment, cas que l’oferta 
no hagués estat admissible, bé pel desistiment, cas que la proposta fos 
inassolible. 

 
Els responsables de la negociació podran sol·licitar del Licitador, en relació als 
aspectes que no siguin objecte de negociació, la presentació de la informació 
addicional que a efectes d’aclariment estimin necessària en relació amb la 
documentació tècnica i  econòmica, la qual haurà de complimentar-se en el 
termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 5 dies. 
 

 
11.4 Proposta d’adjudicació 
 

Els responsables de la negociació, per delegació de l’òrgan de contractació ( o 
l’òrgan de contractació ) requerirà al Licitador al que s’hagi proposat adjudicar el 
contracte, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar a partir 
d’aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la següent documentació: 

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al 
pagament d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, 
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun 
dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà 
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
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l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració. 

 

• Documentació acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el 
present Plec (clàusula 10.1.3 I 10.1.4).  
 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de 
contractació.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes 
hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini 
atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat i la 
representació, si s’escau.  

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, VIQUAL podrà decidir entre conferir un termini suplementari 
o entendre que el Licitador ha retirat la seva oferta, cas en el que deixarà sense 
efecte l’adjudicació. 

 
 
11.5 Adjudicació 
 

L’adjudicació es produirà dins els cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de 
la documentació i dins del termini màxim de tres mesos a comptar des de 
l’obertura de del sobre B, incloent la possible pròrroga en cas que existeixin 
ofertes desproporcionades o anormals. De no produir-se l’adjudicació en dit 
termini, el Licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 
 
L’adjudicació es comunicarà al Licitador i es publicarà al perfil del contractant. 

 
Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense 
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a 
la interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentació 
administrativa general quedarà a disposició dels interessats.  
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11.6 Actuacions en cas de manca de perfecció del contracte 
 

En cas que no s'arribi a perfeccionar el contracte per manca d’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, per manca 
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, VIQUAL podrà decidir si 
convocar o no una nova licitació. 

 
11.7 Notificació de l’adjudicació 
 

L’adjudicació es comunicarà al LICITADOR i es publicarà al perfil del 
contractant. Un cop formalitzada amb la signatura del corresponent contracte, 
serà comunicada, si procedeix, al Registre Públic de Contractes. 

 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació de totes les clàusules 
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentació 
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres. 
 

 
12.-  FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

 
12.1. Formalització del contracte 
  

Un cop adjudicat el contracte es procedirà a notificar al licitador, es comunicarà al 
perfil del contractant, i si s’escau a publicar al BOP o al diari oficial corresponent. 
 
L'ADJUDICATARI restarà obligat a subscriure el corresponent document de 
formalització del Contracte d'adjudicació del servei en el termini que determini 
VIQUAL. 
 
En aquest sentit, VIQUAL comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de 
formalització del Contracte amb una antelació mínima de cinc (5) dies. 
 
En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses 
aniran a càrrec del CONTRACTISTA i haurà de lliurar a VIQUAL dins del termini 
de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una còpia autèntica 
i dues de simples. 

 
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a 
l’ADJUDICATARI dins del termini indicat, VIQUAL podrà resoldre el contracte 
demanant els danys i perjudicis oportuns; i podrà convocar una nova licitació. 
 

 
12.2 Actualització o revisió de preus 
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Donades les característiques de l’objecte del present contracte, no està subjecte 
a revisió de preus.  

 
 

13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

VIQUAL serà el responsable del contracte i designarà d’entre els seus tècnics, un 
tècnic responsable de la gestió del mateix que durà a terme les tasques de seguiment i 
control de la seva correcta execució, i que serà també l’interlocutor amb el contractista. 
També nomenarà un responsable tècnic, responsable de les instal·lacions. 
 
El contractista també haurà de nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor 
amb VIQUAL. 

 
El CONTRACTISTA haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades pel Responsable del Contracte i el responsable 
de la instal·lació.  
 

 
 

14.-  DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Els drets i obligacions de les parts seran aquelles que resultin de la documentació 
contractual i normativa aplicable. L'adjudicatari quedarà obligat a desenvolupar el 
servei d’acord amb les obligacions recollides al present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars així com les fixades al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Serà obligació de l'adjudicatari el compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, en tots els seus aspectes, inclosos els de Prevenció de riscos, Seguretat i 
Higiene en el Treball i Seguretat Social. 
 
L’adjudicatari ha de comptar amb tots els drets que pugin derivar-se de l’actuació 
artística de l’espectacle objecte de la present contractació. L’adjudicatari garantirà que 
disposa dels permisos legals necessaris per a realitzar les representacions objecte de 
contractació i deixarà indemne a VIQUAL per qualsevol reclamació al respecte. 
 
L’adjudicatari manifestarà en la Proposta, la forma de liquidació dels drets d’autor de 
l’espectacle, i haurà d’acreditar, en el seu cas, que disposa dels mateixos. 
 
L’adjudicatari i el personal que posi a disposició de la prestació de servei, actuarà en 
tot moment procurant evitar qualsevol dany o perjudici als béns públics i privats, essent 
del seu compte, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin 
de la utilització de l’espai especificat en el present contracte. Restarà obligat per tant a 
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es puguin causar a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del present contracte. 
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VIQUAL posarà a disposició de L’ARTISTA els materials i les condicions tècniques pel 
desenvolupament de l’espectacle “Berto Romero”, d’acord amb el que s’especifica al 
rider que figura entre la documentació que es facilitarà als licitadors. 
 
VIQUAL també posarà a disposició el personal de Sala i taquilla el dia de l’espectacle i 
del personal tècnic del mateix pel muntatge, desmuntatge i dia de l’espectacle. 

 
El teatre posa a disposició de l’artista els equips tècnics disponibles al teatre; en cas 
d’haver de llogar més material, aquest anirà a càrrec del contractista. 
 
VIQUAL facilitarà aigües als muntadors i artistes, els dies de l’espectacle. 

 
Pel que respecta a la publicitat de l’espectacle previst, VIQUAL garanteix al 
contractista, la màxima divulgació possible, tant en mitjans gràfics com en mitjans 
electrònics, sempre que el contractista prèviament hagi facilitat el material 
corresponent. 

 
VIQUAL facilitarà al contractista -prèvia comunicació per part de la companyia als 
responsables del teatre- aparcament per a vehicles durant els dies de la representació, 
des del moment de l’arribada al teatre fins al desmuntatge. 
 
 

 
15.  DOCUMENT  DE FORMALITZACIÓ 
 

La part adjudicatària queda obligada a subscriure dintre del terme que fixi 
VILADECANS QUALITAT S.L., comptat des de la data de notificació d’adjudicació, el 
corresponent document del contracte. 

 
 
16.-  REGIM DE PENALITZACIONS 
 

L’adjudicatari resta obligat al compliment  de les obligacions fixades en el present Plec 
de clàusules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions tècniques així 
com aquelles específiques assumides en el corresponent contracte. 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides per l’adjudicatari, 
VILADECANS QUALITAT S.L. podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb la 
imposició de penalitats que seran independents del rescabalament per danys i 
perjudicis, o acordar la seva resolució. 
 
Es consideraran incompliments als efectes d’establir el règim de penalitats, les 
següents accions o omissions i tindran la següent consideració: 
 
 

1. Molt greus: 
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− L'abandonament del servei sense causa justificada. 

− La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats 

desenvolupades. 

− Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

− Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu als 

ciutadans, usuaris o responsables de la gestió de l'equipament. 

− L'incompliment de les directrius, que es reserva l'Ajuntament i/o VIQUAL 

en l'acompliment del servei o impedir que aquest pugui desenvolupar 

les funcions de fiscalització i control que li són pròpies. 

− L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre la prevenció de riscos laborals. 

 

2. Greus: 

− La manca de puntualitat en la prestació del servei, que ocasioni perjudici 

o distorsió del mateix. 

− El tractament vexatori als ciutadans, usuaris o responsables de la gestió 

de l'equipament, exceptuant que aquest tractament reunís les 

característiques per a classificar-lo com a molt greu. 

− L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

3. Lleus: 

− El retard ocasional i la negligència o descuit en el compliment de les 

obligacions derivades del contracte, sempre que no causin un detriment 

important al servei, que impliqui la seva qualificació com a greu. 

− La lleugera incorrecció amb els ciutadans, usuaris o responsables de la 

gestió de l'equipament. 

− No aportar la documentació tècnica o administrativa requerida en els 

terminis establerts, sense causa justificada. 

− L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estigui 

tipificades com a greus o molt greus. 

 
 

Als esmentats incompliments, seran d’aplicació les següents penalitats: 
 

 

− Per la comissió d'un incompliment molt greu es podrà imposar una 

penalitat de fins al 10% del 90% de la recaptació de la taquilla, un cop 

descomptat l’IVA de les entrades i les despeses de drets d’autor. 
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− Per la comissió d'un incompliment greu es podrà imposar una penalitat 

de fins al 5% del 90% de la recaptació de la taquilla, un cop descomptat 

l’IVA de les entrades i les despeses de drets d’autor.  

− Per la comissió d'un incompliment lleu es podrà imposar una penalitat 

de fins al 2% del 90% de la recaptació de la taquilla, un cop descomptat 

l’IVA de les entrades i les despeses de drets d’autor.. 

− La comissió de més de tres incompliments molt greus pot comportar la 

resolució del contracte. 

 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista 
 

 
17.-  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI DE CARÀCTER 

ESPECÍFIC  
  

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, existiran 
específicament les següents obligacions: 

 
17.1 Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de 

prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball 
 

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-
se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen 
en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos 
laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament 
responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIQUAL, del 
compliment de qualsevol de tals obligacions.  
 
Als efectes de control per part de VIQUAL, sense que això impliqui no obstant 
cap obligació per aquesta última, l’ADJUDICATARI haurà d'acreditar sempre que 
li sigui requerit per VIQUAL., tenir complides totes les obligacions esmentades en 
l'apartat anterior, posant a disposició de VIQUAL., en tot moment, els documents 
i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, l’ADJUDICATARI estarà obligat, durant tot el període de 
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emès per 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, cada sis (6) mesos des de 
l’emissió de l’anterior certificat. 
 
L’ADJUDICATARI haurà de presentar abans de la formalització del contracte 
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments 
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a la Seguretat Social. L’esmentat certificat s’anirà renovant mensualment mentre 
durin els treballs. 
 
L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels 
treballadors que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant 
VIQUAL totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus 
laboral que aquests treballadors li puguin formular. 
 

17.3  Pòlisses d’assegurances 
 

Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes 
per la legislació vigent, l’adjudicatari  està obligat a contractar una pòlissa 
d’assegurança de la responsabilitat professional per un import mínim de l´import 
igual o superior al preu del contracte,  d’indemnització per sinistre. Aquesta 
pòlissa s’haurà de presentar a VILADECANS QUALITAT S.L. abans de la 
formalització del corresponent contracte. 
 
En cas d’incompliment d’aquest apartat l’adjudicatari serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats 
 
 

17.4 Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a 
l’execució dels serveis 

  
L’Adjudicatari està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del 
contracte. A tal efecte, està obligat a assegurar i garantir l’execució del servei 
amb la qualitat establerta; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificació 
dels treballs, així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com materials 
per a garantir la seva execució amb la qualitat requerida en el termini acordat. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de 
resolució contractual o de l’establiment de penalitats, per al cas que l’adjudicatari 
els incompleixi. 

 
 

17.6 Indemnització de danys i perjudicis i responsabilitat patrimonial 
 
 L’ Adjudicatari haurà de rescabalar a VILADECANS QUALITAT S.L. pels 

perjudicis derivats del dolo o negligència en el compliment de les obligacions 
resultants de l’adjudicació.  En aquest supòsit, la indemnització es determinarà 
per VILADECANS QUALITAT S.L., a raó dels perjudicis causats, amb audiència 
prèvia de l’adjudicatari i sense perjudici de l’acció judicial que en el seu cas 
procedeixi. 
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En el cas que qualsevol aliè a aquest contracte formulés reclamació de 
responsabilitat patrimonial a conseqüència de deficiències en l’execució dels 
treballs objecte del present encàrrec, l’Adjudicatari assumirà íntegrament l’import 
de la reclamació, abonant la indemnització reclamada, si així s’estableix en la 
resolució definitiva de l’expedient. 
 
L’Adjudicatari accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una 
resolució administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la 
possibilitat de reclamar directament a l’Adjudicatari les indemnitzacions fixades 
en la resolució ferma de referència, obligant-se a abonar la indemnització 
reclamada al primer requeriment de pagament que s’efectuï en contra seva i 
exonerant de tota responsabilitat a la VILADECANS QUALITAT S.L.. 
 
En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les 
factures pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin 
d’assumir per l’Adjudicatari, en virtut de resolució administrativa o judicial. 

 
 

17.7 Modificacions i arranjaments 
 

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments 
que VILADECANS QUALITAT S.L. demanés sobre els treballs objecte del 
present encàrrec, durant l’execució dels treballs. 

 
17.8 Condicions especials d’execució del contracte 

 
De conformitat amb el que es determina a l’article 202 de la LCSP, s’estableixen 
com a condicions especials d’execució  del contracte de caràcter social les 
següents: 

 

• Garantir l’aplicació de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre 
homes i dones 
 

• Afavorir la formació en el lloc de treball i l’aplicació  de les obligacions 
ofertes pel licitador en aquesta matèria 

 

• Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions 
salarials fixades en els Convenis d’aplicació. 

 

• L’aplicació dels criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació 
contractual següents: 

 
a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte dels contractes. 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
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c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.). 

e)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f)  Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal.  

 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicació comportaran 
l’aplicació de les penalitzacions que es determini  en el Plec, i es configuren com 
a  obligacions contractuals essencials als efectes de resolució contractual  ens 
els termes que es fixin 
 

18.-  FORMA DE PAGAMENT 
 

L’adjudicatari del contracte tindrà dret a l'abonament, conforme als preus convinguts, 
dels treballs de referència objecte de contractació de la següent forma: 

  
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de 
VILADECANS QUALITAT S.L. duran a terme la verificació/ validació de la factura que 
correspongui per la prestació dels serveis. 
 
Per la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de 
VILADECANS QUALITAT S.L..  
 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la 
validació/ verificació de la factura pels serveis tècnics de VILADECANS QUALITAT 
S.L..; tenint; en compte que el dia de pagament de és el 25 de cada mes, sempre que 
la factura hagi estat presentada,  conformada i validada  pels serveis tècnics de SPM, 
abans del dia 25 del mes anterior. 
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A efectes de còmput de termini de pagament es considerarà com a data de 
presentació aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la 
documentació que s’ha d’annexar, d’acord amb l’establert en els Plecs. 

 
Per la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de 
VILADECANS QUALITAT S.L.. 
 
 

19.-  RESPONSABILITAT 
 

L’Adjudicatari executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar 
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de 
VILADECANS QUALITAT S.L. o de l'Administració no prevista en les bases i/o 
contracte. 

   
La presentació d'oferta a la present licitació implica la declaració per part de 
l’Adjudicatari d'haver complert amb la seva obligació de tenir coneixement de les seves 
condicions, d'haver estudiat detingudament els documents tècnics de la licitació. Per 
tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, 
en conseqüència de l'execució dels treballs fins al seu lliurament en perfectes 
condicions  i en la forma i condicions convingudes. 
 
L’Adjudicatari no solament respondrà dels actes propis, sinó també, si s’escau, dels 
subcontractistes, i en tot cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
L’Adjudicatari respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li 
siguin imputables. 
 

 
20.-  RECEPCIÓ. 
  

Dins el termini d’un mes següent al lliurament o realització de les prestacions objecte 
del present encàrrec, VILADECANS QUALITAT S.L. estendrà acta de conformitat amb 
els serveis prestats. 

 
 

21.-  SUCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

21.1  Successió 
 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el 
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, 
el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 
circumstància que s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte 
d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, 
escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte 
amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant 
de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no 
siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es 
mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es 
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’empresa contractista. 

 
21.2  Cessió del Contracte 
 

Atesa la naturalesa del contracte, el contractista no podrà cedir els drets i 
obligacions dimanats del mateix a un tercer.  

 
 

22-  SUBCONTRACTACIÓ  
 
L’adjudicatari no podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’encàrrec. 

 
  
23.-  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
 

23.1 El contracte es podrà resoldre per les causes i motius i amb els efectes  que 
s’estableixen a la normativa vigent de contractació pública, i a demés les 
següents. 
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- L’incompliment de les obligacions configurades com a condicions especials 
d’execució 

 
23.2 La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules 

anteriors, donarà lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a 
terme el procediment de resolució del contracte que es determina legal i 
reglamentàriament a la normativa vigent de contractació pública ( amb el 
compliment dels requisits i del procediment establerts en l’article 191 de la LCSP 
i  als apartats a, b, c i d de  l’article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques ) 

 
23.3 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin 

en els articles 212, 213 i 311 a 313 de la LCSP. 
 
24-  RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

24.1 VIQUAL té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració 
pública, als efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector 
público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas 
del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” ( 
en endavant LCSP ).  

  
24.2 La preparació i adjudicació d’aquest contracte es regirà per les normes 

establertes en l’art. 168, següents i concordants de la LCSP. 
 
24.3 L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre 

qualsevol discrepància que pogués sorgir en la preparació i adjudicació del 
present contracte, de conformitat amb el que es preveu a l’article 27 de la LCSP, 
prèvia la interposició si s’escau del recurs especial en matèria de contractació i/o  
les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en 
l’article 44 i ss de la LCSP 

 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre 
les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte 
d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27 del LCSP; amb excepció 
de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i c de l’apartat 1 de 
l’esmentat article 27. 
 
 Les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Gavà, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre. 

 
25.-  RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ. 

Finalitzada la prestació del servei, VIQUAL estendrà, si s’escau, acta de conformitat. 
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26.-  DESPESES DELS ANUNCIS 
 

En la present licitació no hi hauran despeses de publicitat. 
 

 
28.-  INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de 
Protecció de Dades 679/2016, en el qual es regula el dret d’informació en la recollida 
de les dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents temes: 

  
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 

dades de caràcter personal és necessària per a participar-hi. 
  

b. Amb relació a la documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el Licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informació 
esmentada a la SPM VILADECANS QUALITAT, S.L., amb la finalitat de licitar en el 
present procediment. 

  
c. La documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de caràcter 

personal serà dipositada a les oficines de SPM VILADECANS QUALITAT, S.L  
ubicades a l’Avinguda Josep Tarradellas núm. 17, (08840) Viladecans, i serà 
tractada pel la SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. com a Responsable del 
tractament de les dades per a la qualificació, valoració i comparació de les 
proposicions dels Licitadors, així com per donar compliment a les finalitats 
establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a la SPM 
VILADECANS QUALITAT, S.L.. Les dades es conservaran mentre se’n puguin 
derivar responsabilitats d’acord amb les normatives aplicables en el marc de la 
contractació i normativa fiscal. Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte 
en cas d’obligació legal.  

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el Licitador 

autoritza a la SPM VILADECANS QUALITAT, S.L a tractar legítimament la referida 
documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, 
en el marc de l’execució del contracte. 
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e. Els interessats /afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i 
oposició així com els drets de limitació del tractament i portabilitat de les dades 
dirigint un escrit a la SPM VILADECANS QUALITAT, S.L com a entitat responsable 
del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del 
Document Nacional d’Identitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat 
de la persona que exerciti el dret. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Sr. José Antonio Molina Flores 
Gerent 
VILADECANS QUALITAT S.L  


