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Clàusula 1. Objecte del contracte i del plec 

1.1. El present contracte té per objecte l’execució de les obres indicades a la portada del 

present plec per l’Arquebisbat de Tarragona en tant que propietària de l’immoble i promotora 

en els termes que preveuen aquest mateix plec com el Projecte Bàsic i Executiu de instal·lació 

del nou paviment a l’Església de Sant Jaume de Riudoms redactat pel despatx Figuerola Gavaldà 

Romera Arquitectes. 

 

1.2. Aquest plec de condicions i el projecte, en la seva integritat, regeixen aquesta 

concurrència d’ofertes i per tant tenen caràcter contractual. La mera presentació d’una oferta 

implica l’acceptació incondicionada d’aquests documents. L’oferta de l’adjudicatari, en la 

mesura que és acceptada per l’acord d’adjudicació, també té caràcter contractual. 

 

Clàusula 2. Naturalesa del contracte 

2.1.   El contracte resultant tindrà validesa privada. El desconeixement de les clàusules del 

contracte, en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals que formen part, 

no eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de complir-les. 

 

Clàusula 3. Pressupost base de licitació i existència de finançament 

3.1. El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 253.173,02 € (IVA no inclòs). 

En el projecte consta el desglossament detallat d’aquest pressupost. 

3.2. Aquest pressupost constitueix la quantitat màxima que es pot obtenir per l’execució del 

contracte; en conseqüència, quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior. 

3.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació més el corresponent 

Impost Sobre el Valor Afegit, al tipus vigent del 21%. El preu del contracte no serà objecte de 

revisió. 

3.4. L’òrgan de contractació disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions 

econòmiques que es deriven per l’entitat contractant del compliment del contracte al qual es 

refereix el present Plec. 

 

Clàusula 4. Data d’inici i termini d’execució  

4.1.  La data prevista per a l’inici de les obres és l’1 de juny; amb tot, la data concreta resta 

condicionada a la tramitació completa de l’expedient de contractació. 

4.2. El termini màxim per l’execució dels treballs és de 6 mesos a comptar des del dia següent 

a la data de la signatura de l’Acta de Comprovació i Replanteig que s’ha d’estendre en un termini 

màxim de quinze (15) dies naturals a comptar des de la formalització del contracte.  



 

 

 

Clàusula 5. Requisits de capacitat i solvència per a contractar 

5.1. Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques 

espanyoles que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar; que acreditin la solvència 

econòmica, tècnica i professional suficients per a l’execució de les obres previstes en el projecte.  

5.2. A l’efecte d’acreditar la seva capacitat i la seva solvència, serà necessària que l’activitat 

de l’empresa tingui relació amb l’objecte del contracte. La mesa es reserva el dret de demanar 

als licitadors que presentin tots o part dels documents on acreditin degudament la seva 

capacitat. 

5.3. No s’accepta la participació d’unions d’empreses. 

 

Clàusula 6. Condicions de capacitat tècnica dels licitadors 

6.1.  Per acreditar capacitat tècnica per a contractar cal disposar de la següent classificació: 

Grup Subgrup Categoria 

K 7 3 o superior 
 

Clàusula 7. Informació a les empreses interessades 

7.1. L’anunci de licitació publicat a la pàgina web conté l’enllaç a la documentació que l’òrgan 

de contractació jutja necessària perquè les empreses puguin elaborar la seva oferta. 

7.2. Pel que fa a les visites, consultes o peticions d’informació complementària sobre els 

plecs i la documentació addicional, en la fase del procediment compresa entre la publicació de 

l’anunci i la presentació de l’oferta, s’estableixen les següents normes: 

a) Les sol·licituds de visita s’han de formular al e-correu que indiqui l’anunci de licitació, 

com a màxim, durant els quinze (15) dies naturals posteriors a la publicació de l’anunci. 

b) Les empreses que ho sol·licitin podran visitar el lloc el dia que indiqui la propietat.  

c) Les consultes o peticions d’informació complementària s’han de formular 

obligatòriament a través del mateix e-correu, com a màxim fins el dotzè dia anterior a 

la fi del termini de presentació d’ofertes 

d) L’òrgan de contractació procurarà contestar totes les consultes que rebi, adreçant les 

respostes als correus electrònics de procedència. Tot i així, el fet de no contestar-ne 

alguna, per la causa que sigui, en cap cas la pot perjudicar o alterar els termes d’aquest 

plec, ni pot donar dret, de cap tipus, al licitadors que hagi realitzat la consulta 

e) L’òrgan de contractació farà públiques a la pàgina web les respostes als aclariments 

demanats que consideri que són d’interès per a tothom, com a molt tard el sisè dia 

anterior a la fi del termini de presentació d’ofertes. Aquestes respostes tindran caràcter 

vinculant. 



 

 

 

Clàusula 8. Forma i contingut dels sobres 

8.1. Les proposicions constaran de tres (3) sobres amb el següent contingut documental: 

 SOBRE NÚMERO 1: Documentació Administrativa (Títol licitació que es concorre) 

 SOBRE NÚMERO 2: Documentació Tècnica (Títol licitació que es concorre) 

 SOBRE NÚMERO 3: Documentació Econòmica i millores (Títol licitació que es concorre) 

8.2. Cada licitador ha de presentar una sola oferta i no pot subscriure’n cap amb altres 

licitadors amb el compromís de constituir una societat o qualsevol altres tipus d’associació. La 

infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de totes les ofertes que l’infractor hagi 

subscrit. 

8.3.  Les proposicions per optar a aquest procediment s’han de presentar a les dependències 

de l’Arquebisbat de Tarragona situat al Pla de Palau número 2 de Tarragona (43003) abans de la 

data i l’hora límits que assenyali l’anunci de licitació. El termini de presentació ha de ser, com a 

mínim, de trenta (30) dies naturals, començats a comptar a partir del dia natural següent al de 

la publicació de l’anunci de licitació. 

8.4. Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis (6) mesos comptats a partir de la data 

d’entrega de la documentació. Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador 

en la seva oferta, sense que la Propietat hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució 

de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos tindran dret a retirar la seva oferta.  

8.5. Les ofertes es presentaran impreses i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb 

omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar 

l’oferta. A fi de facilitar la gestió dels documents presentats, tota la documentació en suport 

paper inclosa en cada sobre ha d’anar acompanyada d’un còpia de la mateixa documentació en 

suport digital. Per evitar discrepància entre la informació impresa i la digitalitzada, preval 

sempre la primera: la informació impresa és l’única que té validesa legal i que ha de ser objecte 

de valoració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clàusula 9. Contingut de les proposicions. 

9.1. SOBRE NÚMERO 1. Documentació Administrativa  

 Inclourà els Annexos I, II, III, IV 

A Documentació acreditativa de la personalitat del licitador 

a) Per les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 

presentació del document nacional d’identitat (DNI) i del número d’identificació fiscal 

(NIF), en cas de no constar aquest en el referit DNI.  

b) Per les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de l’escriptura de 

constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, 

quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui 

aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant 

l’aportació de l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte 

fundacional, en el qual constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, 

inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.  

c) Si l’empresari actua mitjançant un representant o es tracta d’una persona jurídica, 

haurà d’aportar:  

c.1.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 

c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

B  Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica 

a) Certificat que acrediti la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) 

El Registre d’Empreses Acreditades (REA) és un registre administratiu de caràcter 

públic i funcionament telemàtic que depèn de la Direcció de Relacions Laborals.  

b) Acreditació mínima de dos obres realitzades amb les següents característiques: 

Tipus d’obra:   Restauració d’edifici catalogat com BCIN 

Data de construcció: Certificat final d’obra entre 2011 a 2021 

 

Perquè pugui ser valorada caldrà acreditar haver realitzat les obres referenciades 

amb certificats de bona execució subscrits per la direcció i certificat final d’obra.  

 

c) Grup empresarial. 

Declaració sobre el grup empresarial al qual pertanyen les empreses, amb indicació 

de les empreses que ho componen i denominació del grup, o en el seu cas, 

declaració de no pertànyer a cap grup empresarial. 



 

 

 

d) Mitjans personals i materials per a l’execució de les obres. 

Declaració per la que el licitador es compromet a adscriure, mantenir i en el seu cas, 

incorporar quan així sigui necessari la direcció facultativa, els mitjans personals o 

materials suficients i necessaris per a la correcta execució de les obres de 

conformitat amb les declaracions que s’incorporen al sobre núm. 2 referides a la 

seva oferta o proposició. 

 

9.2. SOBRE NÚMERO 2. Documentació Tècnica  

Tota la documentació a incloure en el sobre núm. 2, que es relaciona a continuació, 

haurà d’anar signada pel licitador o pel seu representant. 

En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació 

econòmica, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost 

de licitació, sent aquest fet motiu d'exclusió de la licitació. 

Contingut 

A Memòria 

Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius a emprar en l'execució de 

l’obra amb indicació del número d’equips complerts que es necessiten per obtenir els 

rendiments esmentats. Justificació de l’organització del contractista i metodologia 

indicada per a l’execució dels treballs i la seva coherència.  

Es valorarà que en el plantejament de les obres es pugui fer un us continuat de l’edifici 

per al culte i es valorarà la protecció dels béns patrimonials tals com orgue i imatges 

religioses que estan al culte. 

Pla de Treballs detallat i ajustat al termini ofert (diagrama de Gantt detallat per capítols). 

B Seguretat i Salut 

Es valorarà el contingut del procediment intern de seguretat i salut del contractista, tant 

en l’adaptació de l’estudi al procés constructiu, com en el posterior seguiment de l’obra. 

C Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra 

Esquema jeràrquic d’organització del personal d’obra, especificant càrrec i formació del 

personal (superior, mitjà i especialista) i dedicació (en %) en aquest centre de treball un 

cop iniciada l’obra.  

Declaració de l’equip tècnic de que disposarà el licitador per a l’execució de les obres, 

assenyalant els tècnics integrats o no en l’empresa, titulació i experiència prèvia més 

significativa. 



 

 

 

D Viabilitat del projecte 

Document mitjançant el qual l’Empresa fa constar expressament el seu judici sobre la 

viabilitat del Projecte, tenint en compte la realitat física de l’edifici i el seu entorn. 

 

9.3. SOBRE NÚMERO 3. Documentació econòmica i millores  

 Contingut (Annex V i VI) 

A Proposta econòmica 

La proposta econòmica es formularà d’acord amb el model que s’adjunta com Annex V 

del present Plec.  

Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes 

per falta d’alguna de les dades que s’han d’oferir, així com aquelles propostes que 

presentin un preu superior al previst en el present Plec.  

Dintre del preu ofert estaran incloses totes les despeses i en especial les despeses 

generals i d’empresa del contractista, el seu benefici industrial i tot tipus de despeses, 

arbitris o taxes visats que s’originin per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, així 

com totes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat.  

Així mateix, s’entenen inclosos tots aquells elements identificats en el contracte, 

prescripcions tècniques, projecte, pla de treballs i tota la documentació annexada al 

present document. Inclòs tot tipus d’assegurança.  

La Propietat proporcionarà a les empreses licitadores l’arxiu d’amidaments amb preus 

de projecte.  

Les empreses licitadores oferiran una baixa lineal sobre el pressupost de licitació. En cap 

cas, l’oferta de les empreses licitadores podrà excedir de l’import de licitació.  

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses 

necessàries per executar els corresponents treballs, de total conformitat amb l’establert 

en el projecte de l’obra i el Contracte tipus d’adjudicació.  

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus 

bàsics no tindran cap altra finalitat contractual que la possible utilització en el càlcul de 

preus contradictoris o treballs per administració en respecte als preus bàsics i 

rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’utilitzarà 

únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o 

rescissió de l’obra.  

 

 



 

 

 

Es defineix el Pressupost d’Execució per Contracta com PEC = PEM + DG + BI  

PEC Pressupost d’Execució per Contracta  

PEM  Pressupost d’Execució Material (suma dels imports de totes les unitats d’obra 

pels mesuraments respectius del pressupost del Projecte)  

DG  Despeses Generals (13% s/PEM)  

BI  Benefici Industrial (6% s/PEM)  

IVA  Impost del Valor Afegit corresponent (21%) 

A més, en el preu proposat estarà desglossat el Impost sobre el Valor Afegit vigent. En 

aquest sentit cal senyalar que qualsevol variació del tipus de l’IVA que s’aprovi serà 

aplicable a partir de la seva vigència. 

B Millores  

S’admetrà com a millora la implementació de il·luminació a l’interior de l’església segons 

amidaments i pressupost que es troba a la documentació penjada a l’apartat de 

contractació. Perquè puguin ser tingudes en compte és imprescindible que les millores 

estiguin redactades d’una manera clara, que no indueixi a cap confusió i, que la seva 

acceptació no tingui cap cost addicional immediat per a la propietat.   

 

Clàusula 10. Obertura i verificació d’ofertes 

10.1. Obertura del sobre número 1. Documentació Administrativa.  

La Mesa de contractació verificarà la documentació presentada d’acord a les 

instruccions d’aquest Plec. Si s’observa algun defecte o omissió esmenable en la documentació 

presentada es comunicarà als licitadors afectats perquè ho esmenin en un termini no superior 

als tres (3) dies hàbils. Un cop transcorreguts deu (10) dies de la data límit de presentació de  les 

propostes publicarà el llistat d’admesos i exclosos a l’apartat de Contractació de la Web de 

l’Arquebisbat de Tarragona  

10.2. Obertura del sobre número 2. Documentació Tècnica. 

La Mesa de contractació verificarà la documentació presentada de les proposicions 

admeses en l’anterior punt d’acord a les instruccions d’aquest Plec. Es sol·licitarà informació 

addicional i s’efectuaran tantes consultes com la mesa estimi necessària en un termini no 

superior als tres (3) dies hàbils. Un cop transcorreguts deu (10) dies de la data límit de 

presentació de  les propostes publicarà el resultat de la valoració del sobre número 2 a l’apartat 

de Contractació de la Web de l’Arquebisbat de Tarragona juntament amb les resolucions de la 

Mesa sobre exclusions, degudament motivades. 

Quedaran excloses del procediment les proposicions de qualitat tècnica inacceptable 

que no compleixi els requeriments tècnics mínims establerts en el projecte que obtinguin una 

puntuació inferior a la indicada en el present Plec. 



 

 

 

10.3. Obertura del sobre número 3. Documentació econòmica i millores. 

La Mesa de contractació valorarà d’acord amb les instruccions del Plec les proposicions 

admeses en l’anterior punt i publicarà el resultat a l’apartat de Contractació de la Web de 

l’Arquebisbat de Tarragona juntament amb les resolucions de la Mesa sobre exclusions, 

degudament motivades. 

La Mesa considerarà anormalment baixa una proposició si el preu del contracte és 

inferior en més d’un 20 per cent o més a la mitjana aritmètica de totes les ofertes examinades. 

En tal cas l’oferta quedarà exclosa del procediment, sense que això confereixi a l’empresa que 

l’ha presentat el dret a cap tipus d’indemnització. 

 

Clàusula 11. Criteris d’adjudicació 

Cal que l’oferta estigui tècnicament justificada i doni garanties suficients sobre l’efectiva 

disponibilitat o factibilitat dels mitjans que es comprometen i de les solucions que es proposen. 

Per tant, en tots els casos es penalitzen la manca de viabilitat i la manca de coherència interna 

En cas que un licitador no presenti la documentació que permeti valorar un o més d’un dels 

criteris d’adjudicació, o en cas que la documentació presentada resulti clarament insuficient, la 

seva oferta rebrà zero (0) punts en l’aplicació de cada un dels criteris afectats per la mancança. 

L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses al 

concurs que igualin o superin tots els mínims de puntuació establerts en aquesta Clàusula, si bé 

la Propietat podrà rebutjar totes les ofertes i declarar desert el concurs. 

La puntuació serà l’obtinguda per la suma de les puntuacions dels sobres número 2 + número 3. 

11.1. Sobre número 2. Documentació Tècnica. 

Valoració qualitativa de l’oferta tècnica 

 Puntuació màxima: Cinquanta (50) punts 

 Puntuació mínima: Vint-i-cinc (25) punts 

En aquest apartat són objecte de valoració els apartats de la clàusula 9.2, és a dir A + B + C 

A  Memòria: 30 punts.  

Es valorarà el coneixement del projecte, el plantejament per a l’execució dels treballs i 

el pla de treballs perquè es pugui continuar fent ús de l’edifici per al culte.  

 

B Seguretat i la Salut: 10 punts.  

Es valorarà el contingut i plantejament intern. 

 

C Organització del personal: 10 punts.  

Es valorarà l’organització a nivell jeràrquic del personal de l’obra.  



 

 

 

En cas que A + B + C < 25 punts es considerarà una oferta amb qualitat tècnica inacceptable.  

En cas que A + B + C ≥ 25 punts es considerarà una oferta amb qualitat tècnica acceptable. 

 

11.2. Sobre número 3. Documentació Econòmica i millores 

Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica. 

 Puntuació màxima: Cinquanta (50) punts 

La puntuació màxima serà l’obtinguda per la suma dels apartats d’aquesta clàusula 11.2. 

A Proposta econòmica. 

 Puntuació màxima: Quaranta (40) punts 

La puntuació s’atorga aplicant la fórmula següent:  

 

Pn = [(P x Omin) / On] 

On: 

Pn  =  puntuació de l’oferta del licitador “n” 

P  =  puntuació màxima 

On  =  import de l’oferta econòmica del licitador “n” 

Omin  =  import de l’oferta econòmica admissible més baixa 

 

B Millores 

Millora de la il·luminació interior de l’església de sant Jaume Apòstol de Riudoms 

 Puntuació màxima: Deu (10) punts. 

 

En cas d’acceptació de proposta de millora:  10 punts  

En cas de no acceptació de proposta de millora:   0 punts 

 

Clàusula 12. Adjudicació provisional 

12.1. La Mesa, un cop duts a terme els tràmits indicats i els que consideri necessaris per a la 

bona fi de la licitació, farà una proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, dintre del 

termini de set (7) dies a comptar des de la publicació dels resultats del sobre número 3. 

L’adjudicatari té l’obligació de mantenir la seva oferta, com a mínim, durant 6 mesos. 

12.2. L’Adjudicació provisional es publicarà en l’apartat de Contractació del a pàgina web de 

l’Arquebisbat. 

 

 

 



 

 

 

Clàusula 13. Garanties 

13.1. En aquest contracte no s’exigeix la prestació de garantia provisional, és a dir, per 

concórrer a la licitació. Sí s’exigeix al licitador proposat com a adjudicatari, per tal de garantir el 

compliment de les seves obligacions, la constitució d’una garantia per un import equivalent al 

5% del pressupost del contracte, IVA exclòs, és a dir, per import de 12.658,65 € 

13.2.  La garantia definitiva es constituirà mitjançant una retenció en el preu del contracte. El 

50% de la retenció s’efectuarà sobre la primera factura i el 50% restant, sobre la segona. 

13.3. La devolució o cancel·lació de la garantia es realitzarà, un cop produït el venciment del 

termini de garantia que s’estableix en un (1) any des de que es signa el Certificat Final d’Obra. 

 

Clàusula 14. Adjudicació definitiva 

14.1. Transcorreguts cinc (5) dies hàbils d’haver acordar l’adjudicació provisional, s’elevarà a 

definitiva sempre que durant aquest termini, l’adjudicatari provisional, presenti en temps i 

forma la documentació que s’indica a continuació: 

 Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària acreditant que l’empresa es trobi al 

corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària 

amb l’Estat.  

 Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 

en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.  

 Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es trobi al corrent de les obligacions 

tributàries amb la Generalitat de Catalunya.  

 El document d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.  

 Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil  

 Pòlissa d’assegurança “tot risc construcció”.  

14.2. La resolució d’adjudicació es notifica per e-Correu a tots els participants i es fa pública a 

la pàgina web en el termini màxim de quinze (15) dies naturals. 

 

Clàusula 15. Formalització del contracte 

15.1. El contracte es perfà amb la seva formalització, la qual es du a terme d’acord amb el 

model que s’annexa a aquest procediment i en document privat. 

15.2. L’adjudicatari està obligat a subscriure el document contractual en un termini no 

superior als deu (10) dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació de l’adjudicació 

definitiva. 



 

 

 

15.3.  Si en el termini establert, el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al 

contractista, l’òrgan de contractació podrà acordar l’anul·lació de l’adjudicació provisional i 

establir una nova adjudicació provisional a favor del licitador següent en número de punts. 

15.4.  La formalització del contracte és requisit imprescindible per iniciar la seva execució.  

 

Clàusula 16. Assegurances 

16.1. L’adjudicatari ha de tenir subscrites una assegurança a Tot Risc de Construcció i una 

assegurança de Responsabilitat Civil per riscos professionals. 

16.2. Les sumes assegurades mínimes han de ser: 

a) Assegurança a tot risc de construcció: 600.000 € 

b) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals: 600.000 € 

16.3. En l’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals l’Arquebisbat de 

Tarragona ha de figurar com a assegurat addicional sense perdre la seva condició de tercer. A la 

de Tot Risc Construcció figurarà com a beneficiari la Propietat. 

16.4. L’adjudicatari ha de disposar de les pòlisses d’assegurança des d’abans de la 

formalització del contracte i mantenir-les vigents en les condicions descrites fins a la finalització 

del termini de garantia. 

Clàusula 17. Retribució, certificació, facturació i pagament 

17.1. L’import de les obres executades s’acreditarà mitjançant certificacions mensuals a 

origen exclusivament de l’obra realment executada, dintre dels primers deu (10) dies següents 

al mes al qual corresponguin. 

17.2. El pagament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de la Propietat, 

després dels trenta (30) dies transcorreguts des de la data de validació de la certificació 

corresponent per part de la Direcció Facultativa. 

17.3. La factura mensual tindrà a tots els efectes caràcter de liquidació total i definitiva de 

totes les obres i treballs executats fins la data d’emissió de cada certificació.  

 

Clàusula 18. Llei de Protecció de Dades 

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el qual es regula el dret d’informació en la 

recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el reglament de desenvolupament 

aprovat mitjançant el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància dels 

següents extrems:  



 

 

 

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

de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.  

b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 

etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 

afectades per facilitar la referida informació a la Propietat amb la finalitat de licitar en 

el present procediment.  

c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 

serà depositada en les oficines de l’Arquebisbat de Tarragona per la qualificació, 

valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les 

finalitats establertes per aquest Plec. El destinatari d’aquesta informació serà 

l’Arquebisbat de Tarragona, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització 

o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament tinguin que accedir a 

la mateixa.  

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

autoritza a l’Arquebisbat de Tarragona a tractar la referida documentació i informació 

en els termes informats i, en cas de resultar adjudicatari, en el marc de l’execució del 

contracte.  

e) Els afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

dirigint un escrit a l’Arquebisbat de Tarragona com entitat responsable del tractament, 

adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o un altre document oficial que 

acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.  

Als efectes previstos en la present Clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració 

responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com Annexos III i IV.  

El contractista s’obliga al compliment de tot l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Real Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre.  
 
La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista amb 

ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte i que correspongui a 

l’Arquebisbat de Tarragona, tenen caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció 

total o parcial per cap mitjà o suport, no es podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 

transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni 

tant sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista. 

  



 

 

 

ANNEX I 

FORMULARI. DADES DE L’EMPRESA LICITADORA 

Documentació obligatòria en el SOBRE 1 

 

1.- DADES DE L’EMPRESA 

 

 

2.- DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 

 

  

3.- DADES DE LES PERSONES AMB REPRESENTACIÓ O APODERADES 

REPRESENTANT Nom i cognoms  
 NIF  
 Telèfon mòbil   
 e-correu  

 

APODERAT/ADA Nom i cognoms  
 NIF  
 Telèfon mòbil   
 e-correu  

 

4.- DADES DEL DOCUMENT ON CONSTA L’ATORGAMENT DE FACULTATS (escriptura pública 

notarial) 

  

Denominació social  
Nombre comercial  
NIF  
Adreça del domicili social  
Adreça d’internet  

Adreça  
Telèfon  
Fax  
e-correu  

Data dels documents  
Termini vigència facultats  
Núm. de protocol   
Notari  
Col·legi Notarial  



 

 

 

ANNEX II  

DECLARACIÓ RESPONSABLE. CAPACITAT PER A CONTRACTAR 

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 1 

 

 

El Sr. .............................................., amb DNI núm. ....................................., actuant en nom i 

representació de ...................................., assabentat del procediment per a l’adjudicació del 

Contracte per a l’execució de les obres definides en el projecte bàsic i executiu d’instal·lació de 

nou paviment a l’Església de Sant Jaume de Riudoms, sol·licita, mitjançant el present escrit, 

participar en aquest procediment i a aquest efecte declara: 

1. Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el present 

procediment, d’acord amb l’establert en el plec de clàusules particulars. 

2. Que l’empresa participant compleix els requisits de solvència tècnica, professional, 

econòmica i financera exigida en el plec de clàusules particulars i disposa de la 

classificació prevista en el mateix. 

3. Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat. 

4. Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la 

Generalitat de Catalunya. 

5.  Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 

6. Que l’empresa participant està donada d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

i al corrent de pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.  

7. Que l’empresa participant accepta que la documentació mencionada en el present plec 

té caràcter contractual. 

 

 

 

 

 

I als efectes oportuns, signa el present, a ........ en la data que figura a la signatura electrònica 

 

Signatura 



 

 

 

ANNEX III 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. CAPACITAT DE CONTRACTAR 

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 1 

 

 

El Sr. ............................................, amb DNI núm. ............................., actuant en nom i 

representació de ......................................., assabentat del procediment per a l’adjudicació del 

Contracte per a l’execució de les obres definides en el Projecte d’instal·lació de nou paviment a 

l’Església de Sant Jaume de Riudoms sol·licita, mitjançant el present escrit, participar en aquest 

procediment i a aquest efecte declara: 

1. Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del 

Contracte per a l’execució de les obres definides en el projecte d’instal·lació de nou 

paviment a l’Església de Sant Jaume de Riudoms, que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc) 

garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades 

per a facilitar la referida informació a l’Arquebisbat de Tarragona amb la finalitat de 

licitar en el present procediment. 

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot l’establerta en la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

persona i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a mantenir la 

confidencialitat de tota la informació a la que tingui accés per a l’execució del 

contracte en els termes establerts en el plec de clàusules particulars del contracte 

per a l’execució de les obres definides en el projecte d’instal·lació de nou paviment 

a l’Església de Sant Jaume de Riudoms. 

 

I als efectes oportuns, signa el present, a ........ en la data que figura a la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura  

  



 

 

 

ANNEX IV  

DECLARACIÓ RESPONSALBE.  

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 1 

 

El Sr. ............................................, amb DNI núm. ............................., actuant en nom i 

representació de ......................................., assabentat del procediment per a l’adjudicació del 

Contracte per a l’execució de les obres definides en el Projecte d’instal·lació de nou paviment a 

l’Església de Sant Jaume de Riudoms, sol·licita, mitjançant el present escrit, participar en aquest 

procediment i a aquest efecte declara: 

1. L’empresa ............................. es compromet  a complir i fer complir el deure de secret 

professional i de confidencialitat establerts en l’article 10 de la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

2. Tot el personal de ......................... que pugui tenir accés a documentació i dades, estarà 

subjecte al més estricte secret professional en relació a aquestes, i ......................... les 

informarà degudament d’això. L’obligació de secret professional per part de 

............................................... perdurarà inclòs després de finalitzar la seva relació amb 

l’Arquebisbat de Tarragona. 

3. L’empresa .................................... es compromet a tractar les dades de caràcter personal 

als qui tinguin accés en virtut dels serveis i treballs que li siguin encarregats per 

l’Arquebisbat de Tarragona, únicament conforme a les instruccions facilitades per 

aquest, i a no facilitar-les amb cap altre finalitat, tampoc les comunicarà en cap altre 

situació a altres persones o entitats, de conformitat amb l’establert en l’article 12.2 de 

la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

4. No obstant això, .................................., al finalitzar la prestació contractual, o quan així 

ho indiqui el responsable del tractament de l’Arquebisbat de Tarragona, es 

responsabilitzarà de que les dades de caràcter personal siguin conservades únicament 

durant el temps que exigeix la normativa corresponent, i un cop transcorregut aquest 

temps, siguin destruïdes o retornades, al igual que qualsevol suport en el que constin, 

de conformitat amb l’establert en l’article 12.3 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal. 

5. L’empresa .................................. garanteix que, sense perjudici de l’exacte compliment 

de tot l’establert en el present document, observarà en tot moment i en relació a les 

dades de caràcter personal que li puguin ser facilitades per l’Arquebisbat de Tarragona, 

les disposicions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 

I als efectes oportuns, signa el present, a ........ en la data que figura a la signatura electrònica 

 

 

Signatura 



 

 

 

ANNEX V 

PROPOSTA ECONÒMICA  

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 3. 

 

El Sr. ............................................, amb DNI núm. ............................., actuant en nom i 

representació de ......................................., assabentat del procediment per a l’adjudicació 

del Contracte per a l’execució de les obres definides en el Projecte d’instal·lació de nou 

paviment a l’Església de Sant Jaume de Riudoms,  

 

EM COMPROMETO 

A realitzar l’objecte del contracte esmentat, amb estricta subjecció als requisits i condicions 

indicats, per un preu total de: 

 

 

Import PEC de les obres ................................................ € 

 

 

Que desglossat i amb la repercussió de l’IVA corresponent queda com segueix: 

 

Pressupost d’execució material (PEM) € 
Despeses Generals (13% del PEM)  € 
Benefici Industrial (6% del PEM)  € 
Base imposable, import de l’oferta econòmica € 
IVA (21%) € 
Pressupost d’execució per contracte (IVA Inclòs) € 

 

 

I als efectes oportuns, signa el present, a ........ en la data que figura a la signatura electrònica 

 

 

Signatura 

  



 

 

 

ANNEX VI 

MILLORES EN LA IL·LUMINACIÓ 

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 3. 

 

 

 

El Sr. ............................................, amb DNI núm. ............................., actuant en nom i 

representació de ......................................., assabentat del procediment per a l’adjudicació 

del Contracte per a l’execució de les obres definides en el Projecte d’instal·lació de nou 

paviment a l’Església de Sant Jaume de Riudoms,  

 

󠇎  EM COMPROMETO 

A oferir sense cost addicional per a la propietat les millores en la il·luminació de l’interior de 

l’església, a realitzar amb estricta subjecció als requisits i condicions indicats 

 

󠇎 NO EM COMPROMETO 

A oferir sense cost addicional per a la propietat les millores en la il·luminació de l’interior de 

l’església, a realitzar amb estricta subjecció als requisits i condicions indicats 

 

 

 

 

I als efectes oportuns, signa el present, a ........ en la data que figura a la signatura electrònica 

 

 

Signatura 

 


