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Condicions generals de contractació
Disposicions generals
1. Objecte, tipologia de contractacions i determinacions de les condicions generals de contractació
Les presents condicions generals de contractació determinen les consideracions jurídiques, econòmiques i administratives de contractació d’Esquerra Republicana respecte dels seus contractes destinats a obres i serveis i a adquirir béns
en nom de l’organització, d’acord amb el que estableixen les Instruccions Internes de Contractació (publicades a la web
d’Esquerra Republicana).
2. Normativa general i supletorietat
1.
Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i d’aprovació de l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes regits per les presents Condicions Generals de
Contractació, a més de les disposicions d’aquestes, les establertes en:
a)
b)

2.

Els Plecs de clàusules contractuals i de Plec de prescripcions tècniques que s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial específica a la qual aquests es remetin per raó de la matèria en cada cas;
La Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l’activitat economicofinancera dels partits polítics, per
la qual es modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei
orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de
Comptes.

En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret privat i la resta de normativa
relacionada.

3. Aptitud, capacitat i solvència dels licitadors
1.
Per contractar amb Esquerra Republicana cal que l’empresari en posseeixi l’aptitud, capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica, i no estigui incurs en cap prohibició per contractar.
2.
Els empresaris hauran de disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients i amb una
finalitat que tingui relació directa amb l’objecte del contracte, així com de l’habilitació empresarial o professional
que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
3.
Les persones jurídiques sols podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions de les quals estiguin
compreses entre les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis.
4. Règim jurídic de la contractació
La present contractació es regeix pel dret privat, atès que es tracta de contractes i convenis celebrats per un partit
polític que no reuneix la condició d’Administració Pública.
Els contractes privats que realitza Esquerra Republicana estan subjectes a les Instruccions Internes de Contractació, al
Plec de clàusules contractuals, al Plec de prescripcions tècniques, així com per la resta de normes de dret privat.

5. Legislació i jurisdicció
Aquestes condicions generals de contractació s’interpretaran d’acord amb el Codi civil i la resta de normes d’aplicació,
en allò que no estigui expressament regulat. Les parts se sotmeten per les controvèrsies que poguessin sorgir en relació
amb aquestes condicions generals, a les competències dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Expedient de contractació
6. Licitació
El contractista només pot presentar una oferta per cada licitació (a excepció de que al Plec de clàusules contractuals
s’estableixi la possibilitat de presentar variants).
El contractista no pot subscriure cap oferta amb participació conjunta amb altres licitadors, ni figurar en més d’una agrupació.
En cap cas s’acceptaran ofertes fora del termini assenyalat a l’anunci de licitació.
7. Terminis per a la presentació de proposicions
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per a cada tipus de licitació estableixi el Plec de
clàusules contractuals així com el que consti a l’anunci de licitació.
Els dies computaran per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s’entendrà
ajornat fins al primer dia laborable següent.
8. Garantia
Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els procediments oberts, restringits o negociats, llevat
que el Plec de clàusules contractuals disposi altrament en funció de les circumstàncies concurrents.
En cas que s’hagi establert al Plec de clàusules contractuals la constitució de garantia, el licitador adjudicatari abans de
l’adjudicació ha de constituir la garantia i presentar els documents que li són requerits, en els termes previstos en la documentació contractual i en l’oferta dins del termini de deu (10) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció
del requeriment esmentat.
9. Presentació de documentació
La documentació per prendre part en la contractació es presentarà dins el termini que s’estableixi en l’anunci corresponent o al Plec de clàusules contractuals.
S’enviarà o bé per correu electrònic al Departament d’Administració a l’adreça electrònica contractació@esquerra.cat o
bé per correu ordinari a la direcció de la Seu Nacional d’Esquerra Republicana (carrer Calàbria 166, 08015-Barcelona)
mitjançant sobres tancats i amb les garanties que els licitadors considerin oportunes per tal de preservar el principi de
secret de les ofertes.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anar degudament signada pel licitador.

10. Criteris per a la valoració de les ofertes rebudes al Perfil del Contractant
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran, d’acord amb les
Instruccions Internes de Contractació, el preu i els criteris vinculats amb l’objecte del contracte, tals com la qualitat o els
seus mecanismes de control, el valor tècnic, la possibilitat de recanvis, les característiques estètiques i funcionals, els
terminis de lliurament, entre d’altres.
Els criteris d’adjudicació de les licitacions publicades al Perfil del Contractant es determinen per l’Òrgan de Contractació
i tindran en compte els criteris anteriorment esmentats, així com els que es determinin al Plec de clàusules contractuals.
Esquerra Republicana prioritza les empreses que assumeixen valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits
social, ambiental, de bon govern i de transparència.
11. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
1.
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
l’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que s’indiquin
al Plec de clàusules contractuals i a la normativa general de contractació, tanmateix es tindran en compte els
següents criteris:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
2.

A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del
percentatge.
A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació.
A favor de les proposicions d’empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerç Just,
quan en els productes objecte del contracte existeixi una alternativa en aquest sentit.
A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència
tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes.
A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència
tècnica o professional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida
de persones immigrades.
A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.

En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà l’adjudicació, entre
elles, per sorteig.

12. Adjudicació
L’aplicació i criteris d’adjudicació són competència exclusiva de l’òrgan de contractació, d’acord amb la normativa vigent.
L’òrgan de contractació pot deixar sense efecte el procediment de contractació en qualsevol fase del procediment
(sempre abans de la formalització del contracte).

Disposicions comunes relatives al contracte
13. Formalització del contracte
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte per escrit mitjançant document privat dins el termini de trenta (30) dies
hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
14. Manca de formalització del contracte imputable a l’adjudicatari
Si el contracte no es formalitzés en el termini indicat per causes imputables a l’adjudicatari, Esquerra Republicana en
podrà acordar la resolució.
En aquest supòsit serà incautada a l’adjudicatari la garantia que s’hagués constituït, en compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
15. Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient
de la present contractació serà el que figuri en la documentació facilitada en el moment d’inscriure’s en la licitació.
16. Execució del contracte
El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves clàusules, al Plec de clàusules contractuals i
al Plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que Esquerra Republicana doni al contractista per a la
interpretació d’unes i altres.
17. Durada del contracte i possibles pròrrogues
1.
2.

3.

4.
5.

La durada del contracte serà la que s’hagi establert al plec de clàusules contractuals o al contracte.
El contracte o el Plec de clàusules contractuals podran preveure una o vàries pròrrogues sempre que les seves
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a la seva
adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els períodes de pròrroga.
La pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, llevat que el
contracte o el Plec de clàusules contractuals prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se
pel consentiment tàcit de les parts.
El termini d’execució del contracte sols serà prorrogat per aquelles causes justificades no imputables al contractista que, a judici d’Esquerra Republicana, impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst.
Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d’execució del contracte, les que amb tal caràcter
resultin de la legislació vigent.

18. Modificació del contracte
1.

Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació sols podrà introduir modificacions en ell per raons
d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a l’expedient. Aquestes modificacions, no podran afectar a les condicions essencials del contracte.

2.
3.

La possibilitat de la modificació i les condicions en què podrà produir-se d’acord amb les previsions anteriors
hauran de ser previstes al Plec de clàusules contractuals i al contracte.
El contractista serà responsable per la introducció de qualsevulla modificació que es produeixi en el contracte
sense la deguda autorització, i, si escau, aprovació d’Esquerra Republicana.

19. Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim que s’estableixi
al Plec de clàusules contractuals o al contracte.
20. Lloc de prestació/lliurament dels treballs
1.
El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i lloc fixats en
el contracte i la seva documentació.
2.
El lliurament o prestació de serveis es considerarà realitzat quan els béns objecte del subministrament hagin
estat efectivament i físicament rebuts per Esquerra Republicana o bé els serveis s’hagin realitzat, d’acord amb les
condicions establertes a la documentació contractual. El lliurament, total o parcial, exigirà en tot cas un acte de
recepció formal i positiu d’Esquerra Republicana en el termini d’un mes a comptar des d’aquell.
3.
Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de
pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a Esquerra Republicana, llevat que
aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls.
21. Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte
Esquerra Republicana es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva
recepció, pels mitjans que consideri adients segons la tipologia de contracte celebrat. En tot cas s’efectuaran les comprovacions que s’estableixin al Plec de clàusules contractuals i al Plec de prescripcions tècniques així com al contracte.
22. Facultat d’Esquerra Republicana sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del servei
El contractista ha de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris econòmics que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que adscriu a la prestació del servei ha d’observar els nivells
mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no té
en compte aquests nivells i regles, Esquerra Republicana n’informa el contractista, que ha de substituir-la en el termini
més breu possible.
El contractista ha de disposar de personal suplent amb la formació i l’experiència suficients per poder substituir les
persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i malalties.
23. Règim de pagament i revisió de preus
El contractista presentarà factures amb la periodicitat establerta al plec de clàusules contractuals o al contracte i el seu
pagament es realitzarà dins el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de la recepció de la corresponent factura.
24. Termini de garantia del contracte
El termini de garantia dels béns i serveis contractats serà el que es faci constar en el Plec de clàusules contractuals, en
el Plec de prescripcions tècniques i en el contracte celebrat.
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.

Si excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la naturalesa d’aquesta
contractació, la garantia serà la que s’estableixi a la normativa vigent.
25. Vicis o defectes durant el termini de garantia
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els béns subministrats, Esquerra Republicana tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats o la reparació d’aquests si fos
suficient.
Abans d’expirar el termini de garantia, l’òrgan competent podrà rebutjar els béns subministrats si estima que no són
aptes per al fi que es pretén i concorren les següents circumstàncies:
—
—

Que la seva manca d’aptitud sigui conseqüència de vicis o defectes observats en els béns i imputables al contractista.
Que existeixi la presumpció de què la reposició o reparació dels béns no serà suficient per aconseguir aquell fi.

Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista, que els haurà de retirar. En aquest cas, Esquerra
Republicana quedarà exempta de l’obligació de pagament o, si l’hagués efectuat, tindrà dret al rescabalament de les
quantitats satisfetes.
26. Cessió
El contractista tan sols podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que emanin del contracte mitjançant l’autorització
prèvia i expressa d’Esquerra Republicana.
27. Subcontractació
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d’acord amb els requisits i condicions
establerts al Plec de clàusules contractuals, al Plec de prescripcions tècniques o al contracte, llevat que aquests disposin
altrament o que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per l’adjudicatari.
28. Causes de resolució
1.
Són causes de resolució del contracte:
—
—
—

—

—
—
—
—

Les establertes de manera expressa en el contracte.
El fet d’obrir judici oral al contractista en qualsevol de les causes que vulnerin drets fonamentals.
La negativa a presentar, a requeriment de l’òrgan de contractació, l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de seguretat social així com les demés previstes en el Plec de clàusules
contractuals i al Plec de prescripcions tècniques.
La negativa a presentar, a requeriment de l’òrgan de contractació, la documentació acreditativa de complir
estrictament amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la salut i coordinació d’activitats empresarials.
L’incompliment de les obligacions essencials del contracte.
L’incompliment de les obligacions especials d’execució del contracte.
La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

—
—

2.

El mutu acord entre Esquerra Republicana i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment de les altres obligacions
contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs de clàusules o en el contracte.

La infracció de qualsevol d’aquestes condicions generals de contractació donarà lloc a la inadmissió de totes les
ofertes que hagi subscrit el licitador.

29. Drets i obligacions del contractista
Amb caràcter general, els drets i les obligacions del contractista són, a més dels indicats a les clàusules específiques del
contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
Amb caràcter específic, el drets i les obligacions del contractista són:
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

—

El contractista té l’obligació de realitzar els serveis amb l’estricta subjecció a les clàusules establertes al Plec de
clàusules contractuals i al Plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, seran obligatòries per al contractista les millores de servies que pugui oferir en el procés de selecció,
sempre que es considerin acceptables per part de l’òrgan de contractació.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels serveis executats, així com de les conseqüències que se’n
derivin per a Esquerra Republicana i per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del servei.
El contracte celebrat s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari que assumeix la responsabilitat civil i les obligacions
fiscals que es derivin del compliment o incompliment contractual.
El contractista està obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança o de responsabilitat civil que cobreixi possibles
indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant tota la duració del contracte celebrat.
El contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de Seguretat Social,
de prevenció de riscos laborals així com la normativa específica del sector que reguli l’objecte del contracte.
El contractista ha de facilitar a Esquerra Republicana, per escrit i amb antelació una relació de les empreses subcontractades per aquell servei en concret.
El contractista, en relació amb els seus treballadors/es ha de complir estrictament i durant tota la vigència del
contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent.
El contractista adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de la natura o
els espais urbans i suburbans que se’n poguessin derivar de les matèries, productes o substàncies emprades en
l’execució del servei.
La naturalesa de la contractació exclou qualsevol vinculació laboral entre Esquerra Republicana i el personal del
contractista o de llurs subcontractistes, si n’hi ha.
El contractista no pot traspassar ni cedir els drets que li confereix el contracte celebrat sense l’autorització expressa i per escrit de l’òrgan de contractació.
Les empreses interessades en la licitació han d’acreditar el compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, text
refós de la Llei General de drets de persones amb discapacitat i la seva inclusió social i de la Llei Orgànica 3/2007,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, en els supòsits que per nombre de personal els sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis.
L’incompliment de la normativa citada per part del contractista o subcontractista serà considerat incompliment
contractual.

30. Confidencialitat de la informació
1.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte i a la qual se l’hagués conferit aquest caràcter al Plec de clàusules contractuals o en el propi
contracte o, àdhuc en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
2.
El deure de confidencialitat tindrà un caràcter indefinit i restarà vigent durant la prestació del servei així com un
cop extingida la relació contractual.
3.
El contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar,
totalment o parcial, el contingut d’aquests sense autorització escrita d’Esquerra Republicana. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació.
4.
L’òrgan de contractació no pot divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada com a confidencial.
31. Obligacions laborals, socials, fiscals i mediambientals del contractista
1.
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i
homes, fiscal i en matèria mediambiental.
2.
El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària
utilitzats en l’execució del contracte.
3.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte,
llevat del cas que hagin estat reclamats per Esquerra Republicana.
4.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat
laboral per part del personal tècnic designat per ell, restarà subjecte al règim de responsabilitats empresarials
establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
5.
Sens perjudici d’això, Esquerra Republicana podrà requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el
compliment de les referides obligacions.
6.
La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral entre el personal del contractista, o de llurs
subcontractistes, i Esquerra Republicana.
32. Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que contenen dades de
caràcter personal sense autorització expressa d’Esquerra Republicana. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
adjudicatària hagi de tenir accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa contractista
els exigirà el compliment del deure de secret respecte a les dades i informacions a què puguin tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o el servei prestat.
En el cas que l’objecte del contracte suposi el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o
identificables, el contractista signarà un clausulat específic que en reculli els deures i les obligacions en relació al tractament de les dades, tal com es preveu en la LOPD i en el Reglament que la desenvolupa.

