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PIMERA PART:  DE LA LICITACIÓ 

 

Clàusula 1. - Objecte del contracte 

El Contracte al que es refereix el present Plec de Clàusules Particulars té per objecte el servei d’atenció 
al client i vendes de caràcter reactiu del Gran Teatre del Liceu en els canals telefònic i presencial. El 
servei no inclou la venda online, ni la captació proactiva de vendes per cap canal ni la gestió de 
BackOffice de la FGTL (programació de temporades, gestió d’impagats, gestió interna de invitacions, 
assajos generals, etc.)  
 
La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), d'acord amb 
el Reglament (CE) 2151/2003 de la Comissió, de 16 de desembre de 2003, pel qual es modifica el 
Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari Comú de 
Contractes públics, CPV, consta en l'apartat A del quadre de característiques. 
 

Clàusula 2. - Dades econòmiques del contracte 

El pressupost de licitació de la contractació es determina en l'apartat C1 del quadre de característiques. 
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte. 
 
Per la prestació del servei d’atenció al client i vendes de caràcter reactiu del Gran Teatre del Liceu en 
els canals telefònic i presencial s’estableixen preus unitaris.  
 
Les comissions es calcularan, si és el cas,  de forma percentual en base a l’establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
El valor estimat del contracte s'assenyala en l'apartat C2 del quadre de característiques. 
 
Les referències econòmiques contingudes en els paràgrafs anteriors no inclouen l’import de l’Impost 
sobre el Valor Afegit que resulti d'aplicació. 
 

Clàusula 3. - Finançament. 

Consta a l'expedient una certificació de la directora del departament financer segons la qual s'ha 
previst el finançament suficient per atendre els compromisos econòmics que es derivin d'aquest 
contracte a càrrec del pressupost de la temporada 2018-2019  els quals es concreten en la quantitat 
de 166.860,69 € més l'IVA que resulti d'aplicació i quan s’aprovi el pressupost de la temporada 2019-
2020, es consignarà la quantitat de 166.860,69 € més l'IVA que resulti d'aplicació. En el moment que 
aprovin els  successius exercicis pressupostaris, si escau, es consignaran les quantitats restants 
corresponents.   
 

Clàusula 4. - Pagament del preu. 
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L’import de les prestacions contractuals realitzades es justificarà mitjançant la presentació, per part de 
l’empresa adjudicatària, davant de la FGTL, de les corresponents factures que hauran de contenir la 
següent informació: 
  

- Període de realització del servei que es factura. 
- Identificació del nombre de tasques, hores o unitats en què es mesuri la prestació (o 

prestacions) i/o comissions, si és el cas, que són objecte de facturació en el període esmentat. 
- Imports incorreguts en desenvolupament de les tasques, hores o unitats en què es mesuri la 

prestació contractual, i també el seu desglossament en cas que hi hagi diverses prestacions o 
que regeixin diversos tipus de preus unitaris, i/o comissions, si és el cas. 

- IVA desglossat correctament aplicable a cada base imposable 
 
En rebre la factura corresponent, si no es detecta cap incidència o error es procedirà a abonar l’import 
que pertoqui en el termini de seixanta (60) dies, mitjançant una transferència bancària al número de 
compte que el contractista hagi indicat. 
 
Per a la cessió o endós de qualsevol factura emesa en relació amb els serveis objecte de contractació 
cal la conformitat prèvia de la FGTL. 
 
No es procedirà a aplicar la revisió de preus durant els dos primers anys de contracte. En cas d’acordar-
se la pròrroga,  el contractista podrà sol•licitar la revisió dels preus d’aquest contracte únicament a la 
tercera anualitat, que es practicarà d’acord amb la variació que experimenti durant l’anualitat 
immediatament anterior l’índex general a nivell estatal de preus al consum (IPC) publicat per INE.  
 

Clàusula 5. - Termini de presentació d'ofertes, termini d'execució i termini de durada del contracte. 

El termini de presentació d'ofertes s'estableix en l'apartat D del Quadre de Característiques. 
 
El termini de vigència del contracte  s'estableix en l'apartat D del Quadre de Característiques. 
 

Clàusula 6. - Tramitació de l'expedient 

Tal com s’especifica en l’apartat E del quadre de característiques, l'expedient seguirà la tramitació 
ordinària legalment prevista per al procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada amb 
pluralitat de criteris de valoració per seleccionar l'oferta més avantatjosa.  
 

Clàusula 7. - Capacitat per contractar 

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu 
l'article 54 TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar contingudes a l'article 60 
TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP; 
que acreditin la solvència que es requereix i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional 
que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte.  
 
Així mateix, es requereix que la finalitat o l'activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte 
del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals. Les empreses licitadores, a més, 
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han de disposar d'una orga303nització amb elements personals i materials suficients per executar-lo 
correctament. 
 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris 
de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció als registres 
corresponents o la presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex 1 RGLCAP (articles 58 i 
72.2 TRLCSP). 
 
D'altra banda, hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica, d'acord amb el que 
disposen els articles 62, 75 i 76 TRLCSP, segons s'indica en el punt F del Quadre de Característiques del 
Contracte. 
 
Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea, acreditaran la seva capacitat 
d'obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o de l'oficina consular d'Espanya 
del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local, en l'àmbit de les 
activitats que inclou l'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els requisits establerts 
a l'article 72.3 TRLCSP. 
 
La FGTL pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte 
(UTE), sense que es necessiti la formalització de l'UTE en escriptura pública fins a l'adjudicació del 
contracte al seu favor. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant de la FGTL i 
nomenaran un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. 
Totes les empreses que formen part de l'UTE han d'acreditar la seva solvència, de conformitat amb el 
que disposen els articles 59.4, 75 i 76 TRLCSP. A fi de determinar la solvència de l'UTE, s'acumula 
l'acreditada per cada un dels seus integrants. 
 
Quan sigui exigible la classificació empresarial totes les empreses que concorrin agrupades en unions 
temporals han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst a l’article 52 
del RGLCAP per reunir els grups i subgrups indicats en el punt F del Quadre de Característiques del 
Contracte. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empreses nacionals, estrangers 
que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, les que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació i aquestes últimes la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
La formalització de UTE haurà de ser efectiva en el termini màxim de 10 dies hàbils des del seu 
requeriment. Aquestes empreses hauran de presentar la declaració de compromís d’acord amb l’annex 
1 del PCP (la resta de declaracions a incloure en qualsevol dels sobres que es demanen per a la present 
licitació, hauran d’anar signades pels representats de totes les persones físiques o jurídiques que 
composen la UTE), restant obligades solidàriament davant la FGTL.  
 
No es poden presentar a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta 
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participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte 
a la resta de les empreses licitadores. 
 

Clàusula 8. – Disponibilitat de documentació per a la licitació 

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
A partir de la data de la publicació oficial, els interessats podran consultar  a la Plataforma de Contractació de la 
Unió Europea http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do, a la Plataforma de Contractació de l’Estat 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma i a la pàgina Web del Teatre 
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs , l’Anunci de Licitació, el Quadre de característiques del 
Contracte, els Plecs de Condicions Particulars,  el Plec de Prescripcions Tècniques, el Perfil del Contractant, així 
com accedir i descarregar l’arxiu DEUC que s’ha generat per la Unitat de Contractació per aquesta licitació.  
 

CONSULTES LICITACIÓ: 

Per donar resposta als dubtes que puguin sorgir es realitzarà una reunió conjunta amb les empreses 
licitadores. Els interessats en assistir a aquesta reunió hauran de tramitar una sol·licitud indicant el 
nom de l’empresa, CIF, nom de l’ assistent a la reunió i DNI, abans  del dia 19 de març de 2018 a la 
següent direcció de correu electrònic  contractacio@liceubarcelona.cat. El dia i l’hora de la reunió que 
tindrà lloc entre els dies 19 i 23 de març de 2018, es comunicarà  mitjançant correu electrònic a l’adreça 
que s’indiqui en cada sol·licitud .   Per consultes posteriors al dia de la reunió, es donarà resposta fins 
el dia 13 d’abril de 2018. 

Clàusula 9.- Forma de presentació de les proposicions: Normes Generals. 

Les proposicions constaran de tres (3) sobres tancats:  
 
El SOBRE 1. La documentació del sobre núm. 1 es pot presentar mitjançant una de les dues opcions indicades a 
continuació: 

 
- Opció 1: El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)  i Declaració Responsable 

Complementària. 
 

- Opció 2:  La  presentació de la documentació que s’indica en els apartats a) i b) de la clàusula 10 
(excepte DEUC) i Declaració Responsable Complementària. 
 

El SOBRE 2 ha de contenir la proposició avaluable mitjançant judicis de valor a partir dels criteris que s’indiquen 
a l’ANNEX 4 del present PCP. 
 
El SOBRE 3 ha de contenir l’oferta econòmica i criteris avaluables a partir de fórmules automàtiques. 
 
En cada sobre s'ha d'incloure un índex amb el seu contingut. Les proposicions s’hauran de presentar en format 
paper i en format digital. 
 

NOTA: Tots els sobres hauran d’estar tancats, identificats en el seu exterior amb indicació del procediment al 
qual es concorre (incloent el número d’expedient), el nom de l’empresa, número de telèfon, el número de fax 
i l’adreça de correu electrònic, així com la data i la signatura del licitador o persona que el representi, amb el 
seu nom i cognoms. 

 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs
mailto:contractacio@liceubarcelona.cat
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NOTA: La inclusió en el sobre 1) de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre 2) o en el sobre 3), i d’altres 
combinacions, comportarà l’exclusió del licitador per vulneració del secret de les proposicions que regeix fins 
el moment de la seva obertura. 

Les proposicions es presentaran escrites 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. 

Les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació administrativa, econòmica i tècnica traduïda de 
forma oficial al català i/o al castellà. 
 
Els sobres es presentaran al lloc i en el termini que s'assenyali a l'anunci de licitació. També es poden presentar 
les proposicions per correu. En aquest cas, l'empresa licitadora ha de justificar la data d'imposició de la tramesa 
a l'oficina postal i comunicar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic  
(contractacio@liceubarcelona.cat) el mateix dia, sempre abans de l'última hora i dia determinats com a període 
de presentació de les proposicions. 
 
Rebuda la comunicació, si transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del termini de presentació de 
proposicions, no ha arribat l'oferta enviada per correu a l'òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap 
cas. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del contingut del present 
PCP, així com de la resta documentació contractual, i la declaració conforme reuneix tots i cada un dels requisits 
per contractar. 

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de les circumstàncies 
previstes a l’article 60 del TRLCSP sobre prohibicions de contractar. 

En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb anterioritat a la 
formalització del contracte, en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP sobre 
prohibicions de contractar haurà d’informar d’aquestes circumstàncies a la FGTL. Aquesta circumstància 
provocarà la inadmissió de l’oferta per incórrer en prohibicions de contractar i impedirà l’adjudicació i/o 
formalització del contracte amb el licitador en el que concorri la mateixa. 
 

Clàusula 10.- Contingut del Sobre 1  

 
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Sobre 1. Documentació general relativa a la licitació del servei d’atenció 
telefònica i vendes reactives en els canals telefònics i presencials, presentada per...... amb CIF/NIF ........, amb 
domicili a efectes de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail....” 
 
A l’interior d’aquest sobre es farà constar en un full independent la relació de la documentació que s’aporta en 
aquest sobre, signat pel licitador. 

Contingut del sobre núm. 1 (opció 1): 

 
1.- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). 
 
Els licitadors hauran de presentar com a declaració formal del compliment dels requeriments per a participar en 
aquest procediment de licitació el document europeu únic de contractació (DEUC), consistent en una declaració 

mailto:contractacio@liceubarcelona.cat
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formal i actualitzada de l’empresa interessada. Aquest document ha estat aprovat a través del Reglament (UE) 
núm. 2016/7, de 5 de gener de 2016 per el que s’estableix el formulari normalitzat de document europeu únic 
de contractació. 
 
A continuació es descriu el procediment que hauran d’utilitzar els licitadors que vulguin presentar el Document 
Europeu Únic de Contractació Electrònic com a declaració responsable. 
 
L’anunci de la licitació publicat en el perfil del contractant de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, incorpora 
l’arxiu en format XML (“arxiu DEUC” que s’ha generat per la Unitat de Contractació per a aquesta licitació, i que 
el licitador podrà descarregar al seu ordinador). Alternativament, el model d’aquest Document també es pot 
descarregar a la següent adreça electrònica https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  
 
NOTA: A efectes de complimentar el DEUC es recomanable seguir les instruccions previstes a la “Resolució de 
6 d’abril de 2016 de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat pel qual s’aprova la Recomanació de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del DEUC previs a la nova Directiva de 
Contractació Pública”. 
 
Caldrà marcar l’opció d’ “operador econòmic” i importar l’ ”arxiu DEUC” de la Licitació.  A continuació omplir les 
dades corresponents.  

 
A més, les empreses, licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascun dels empresaris haurà d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació 
requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on 
ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o 
tècnica, de conformitat amb el que preveuen els articles 64 i 78 del TRLCSP, ha d’indicar aquesta circumstància 
en la part II, secció C del DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de 
les quals recorri degudament signat. 
 
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), indicaran en 
l’apartat corresponent del DEUC que la informació es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades 
a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. 

 
Finalitzada la complementació de les dades, l’empresa participant podrà imprimir el DEUC electrònic des de 
l’última pàgina del servei en línia. El formulari DEUC electrònic apareix després de polsar el botó “imprimir”. 
Llavors podrà seleccionar la funció de impressió del seu navegador. 
 
 
2.-  La Declaració Responsable Complementària 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable complementaria de conformitat amb l’Annex 2 
d’aquest PCP. 
 
Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori espanyol, la participació en la 
licitació comporta la submissió del licitador i de l’adjudicatari a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera, directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, 
i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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En cas de participar a la licitació mitjançant UTE, cadascuna de les empreses participants haurà d’aportar la seva 
pròpia declaració.  
 
NOTA: A més a més, l’òrgan de contractació podrà requerir als licitadors la presentació de la totalitat o una 
part de la documentació mencionada en qualsevol moment del procediment, quan resulti necessari per 
garantir el bon desenvolupament del mateix. 
 
NOTA: La informació relativa a la capacitat i solvència detallada en els punts a) i b) del següent paràgraf, sols 
haurà de ser acreditada per aquell licitador que sigui proposat com adjudicatari o quan així li exigeixi 
expressament l’òrgan de contractació.  

Contingut del sobre núm. 1 (opció 2): 

NOTA: Aquells licitadors que optin per no presentar el DEUC previst a l’anterior apartat, hauran de presentar 
dins del sobre núm. 1 la documentació que s’indica a continuació i la Declaració de Responsable 
Complementària: 
 
1.- Documentació relativa a la capacitat i solvència: 

 
a) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador:  

 
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals) és obligatòria la presentació del document 
nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), en cas que no 
consti en el DNI esmentat.  
 
a.2. Per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació del CIF i de l’escriptura de constitució o 
modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la 
legislació mercantil que hi sigui aplicable. Quan no ho sigui, l’acreditació s’ha de fer mitjançant l’aportació de 
l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes 
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el registre oficial corresponent.  
 
a.3. Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, s’ha d’aportar: 
 
a.3.1. Document públic d’apoderament, inscrit degudament en el registre públic corresponent. S’ha d’adjuntar 
també una declaració responsable segons la qual el document d’apoderament és plenament vigent i no ha estat 
objecte de revocació. 
 
a.3.2. DNI del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
a.4. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat Europea, o signataris 
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents 
d’acord amb la legislació de l’estat on són establerts o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una 
certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries 
aplicables.  
 
a.5. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l’apartat anterior s’ha d’acreditar 
mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’oficina 
consular a l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que disposa l’apartat tercer 
de l’article 72 del TRLCSP. 
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a.6. Tal com s’ha avançat, es poden presentar ofertes d’unions o agrupacions d’empreses que es constitueixin 
temporalment amb aquesta finalitat, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que no 
s’hagi efectuat l’adjudicació a favor seu. Aquestes empreses estan obligades solidàriament davant d’aquesta 
entitat, en qualsevol cas hauran de presentar una declaració de compromís de conformitat amb l’ANNEX 1. 
 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com de jurídiques, cadascun dels components ha d’acreditar 
capacitat, personalitat, representació i solvència, i és obligatori indicar en un document separat els noms i 
circumstàncies dels components que les subscriuen i el percentatge de participació de cadascun, i han de 
nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per a exercitar els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins que s’extingeixi. 
 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment no pot 
concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o unió d’empresaris. 
 
 

b) Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica: 
 

 
Solvència econòmica i financera: 
 
- Volum anual de negocis:  el requisit mínim és que el volum anual de negocis, referit a l’any de major 
volum dels tres últims conclosos, sigui almenys de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000,00 €). 
  
Aquest requisit s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditar el seu volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  
 

 
Solvència tècnica:  
  
- Relació dels principals treballs: relació dels principals treballs realitzats durant els 3 últims anys, 
similars, dades i destinació pública o privada, acompanyada de les corresponents certificacions emeses 
per les entitats o empreses destinatàries dels serveis. 
 
S’haurà d’acreditar un mínim de 3 serveis  de naturalesa similar o anàloga a l’objecte d’aquest 
contracte, d’import igual o superior a QUARANTA MIL EUROS (40.000 €). 
 
2.- La Declaració Responsable Complementària  
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable complementaria de conformitat amb l’Annex 2 
d’aquest PCP. 

 

Clàusula 11. - Contingut del sobre 2  (criteris dependents d’un judici de valor)  

A l’exterior hi ha de figurar la menció “Sobre 2. Proposició per al procediment relatiu a la licitació del servei 
d’atenció telefònica i vendes reactives en els canals telefònics i presencials, presentada per...... amb CIF/NIF ........, 
amb domicili a efectes de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail....”Documentació acreditativa de la 
proposta tècnica per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor.” 
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El sobre 2 ha de contenir la part de l’oferta del licitador que s’avalua mitjançant judicis de valor, signada pel seu 
representant, i la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui aplicar els 
criteris d’adjudicació del contracte aplicables mitjançant judicis de valor. 

NOTA: Per tant, no podrà figurar dins del sobre 2 cap informació econòmica o relativa al sobre 3 – criteris 
avaluables automàticament- ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de 
licitació o en el seu cas, reducció de terminis, essent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. 

 
El sobre 2 inclourà un índex del contingut del mateix. Haurà de constar en suport paper i també en suport digital 
(CD, pendrive), amb el següent contingut: 
 

En base a les característiques del servei descrites en el Plec de Prescripcions Tècniques, la documentació 
relativa a aquest sobre es presentarà indexada i seguint l’estructura que es detalla a continuació.  
 
El contingut que haurà d’incloure serà com a mínim: 
 
1.- Proposta de pla organitzatiu general del servei tant telefònic com presencial: Els licitadors 
presentaran en aquest apartat una proposta de pla organitzatiu general tant del servei telefònic com 
presencial, on hi consti  la metodologia, operativa, organització interna,  control i seguiment. 
 
El nombre màxim de fulls d’aquest apartat serà de trenta (30) fulls escrit a una cara lletra Arial 11 
espaiat 1. No es valoraran els fulls que excedeixin aquest màxim. 
 
2.- Mètriques mesurades i disponibles a l’informe periòdic del servei tant telefònic com presencial: 
Els licitadors presentaran en aquest apartat una proposta d’indicadors de gestió i seguiment de 
l’operativa i qualitat del servei. 
 
3.- Pla de contingència per cobrir baixes o absències temporal del personal de taquilla: Els licitadors 
presentaran en aquest apartat una proposta detallada relativa als recursos humans que posaran a 
disposició de l’execució del contracte per cobrir les baixes o absències temporals del personal de 
taquilla. 
 
4.- Possibilitat d’accedir online i en tot moment a un informe complert o parcial de l’estat de l’atenció 
telefònica: Els licitadors presentaran en aquest apartat una proposta que descrigui la possibilitat que 
la Fundació del Gran Teatre del Liceu pugui accedir on line i en tot moment a un informe complert o 
parcial de l’estat de l’atenció telefònica, així com que es pugui adaptar a diferents perfils de l’usuari. 
 
5.- Polivalència tant del  personal d’atenció telefònica com del personal d’atenció presencial: Els 
licitadors presentaran en aquest apartat una proposta relativa a la polivalència del personal d’atenció 
telefònica i del personal d’atenció presencial, detallant l’operativa a seguir en cas d’una rotació de 
tasques. 
 
6. Programa de formació i millora continua relacionada amb les tasques d’atenció al client, resolució 
d’incidències, “cross-selling”, idiomes, etc.: Els licitadors presentaran en aquest apartat una proposta 
detallada relativa a la formació continuada al persona que executarà el servei objecte del contracte, 
en quant a l’atenció al client, resolució d’incidències i cross-selling. 
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7. Uniforme proposat: Els licitadors presentaran en aquest apartat una proposta de vestuari del 
personal que prestarà el servei  de taquilles d’acord amb el caràcter cultural de la institució de la 
Fundació Gran Teatre del Liceu. Els licitadors hauran de detallar i incloure imatges i descripció del 
disseny, així com l’operativa de neteja i substitució del vestuari malmès.  
 
La proposta tècnica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a l’Annex núm. 4 del present Plec. 
 

Clàusula 12.- Contingut del sobre 3 (criteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica) 

A l’exterior hi ha de figurar la menció “Sobre 3. Proposició per al procediment relatiu la licitació del servei 
d’atenció telefònica i vendes reactives en els canals telefònics i presencials, presentada per...... amb 
CIF/NIF ........, amb domicili a efectes de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail.... amb domicili a efectes 
de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail..... Criteris de ponderació objectius”. 
 
Aquest sobre ha de contenir la part de l’oferta del licitador que s’avalua automàticament, signada pel seu 
representant, i la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui aplicar els 
criteris d’adjudicació automàtics del contracte. 
 
El sobre 3 inclourà un índex del contingut del mateix. Haurà de constar en suport paper i també en suport digital 
(CD, pendrive), amb el següent contingut: 
 

1.- Coneixements i formació prèvia del personal proposat que formarà part del servei estable i de la 
FGTL.   Els licitadors presentaran en aquest apartat una proposta detallada relativa a la formació del personal 
que posaran a disposició de l’execució del contracte que faci referència a cursos no reglats de més de 10 hores 
de música clàssica, òpera, humanisme i/o història de l’art, realitzats en els últims 2 anys i cursos reglats de 
música, humanisme i/o història de l’art.  S’acreditarà mitjançant declaració responsable del licitador. 

 
2.- Possibilitat d’escolta anònima de trucades tant online com presencialment. Els licitadors 
presentaran en aquest apartat una proposta que descrigui la possibilitat d’escolta anònima de trucades tant 
online com presencialment per efectuar el seguiment de la qualitat del servei. 

 

3. Reducció del termini de lliurament de gravacions de trucades. Els licitadors presentaran en aquest 

apartat una proposta que indiqui  una reducció del termini de lliurament de les trucades respecte a 

l’establert en el plec tècnic. 

4. Coneixement i possibilitat d’atenció amb altres idiomes més enllà del castellà, català i anglès en 

l’atenció telefònica i presencial. 0,5 punts per idioma addicional sempre que l’operador treballi un 

mínim de 30 hores setmanals en el servei del Liceu o estigui disponible en el call center, dins l’equip 

format d’aquest servei. En aquest apartat els licitadors hauran de presentar la seva proposta relativa 

a la millora respecte als tres idiomes mínims establerts en el plec tècnic (català, castellà i anglès)del 

personal que treballi un mínim de 30 hores setmanals en les instal.lacions del Gran Teatre del Liceu i/o 

en el call center. S’acreditarà mitjançant declaració responsable del licitador. 

5. Instal·lació de punts de venda automatitzats a les taquilles principals del teatre. En aquest apartat 

els licitadors hauran de presentar la seva proposta relativa a la instal·lació i manteniment de punts de 

venda automatitzats a les taquilles principals del Gran Teatre del  Liceu. 

 6. Presència del “Concierge” de taquilles els dies de funció. En aquest apartat els licitadors hauran de 

presentar la seva proposta relativa a la presència del “Concierge” de taquilles els dies de funció. 



    

 

   

  

 Plec de Clàusules Particulars   
 

 

7. Presència del “Concierge” de taquilles els dies de campanya. En aquest apartat els licitadors hauran 

de presentar la seva proposta relativa a la presència del “Concierge” de taquilles els dies de campanya. 

8. Establiment d’un sistema d’atenció telefònica en els dies laborables entre setmana basat en tenir 

una persona desplaçada en l’espai llogat a la FGTL com a taquilla principal que respongui en primera 

instància les trucades al 902. En aquest apartat els licitadors hauran de presentar la seva proposta 

relativa l’establiment d’un sistema d’atenció telefònica en els dies laborables entre setmana basat en 

tenir una persona desplaçada en l’espai llogat a la FGTL com a taquilla principal que respongui en 

primera instància les trucades al 902 

9. Preu global de la oferta que no es podrà realitzar cap variació en la seva codificació i descripció, ni en la 
seva estructura. Significar que s’haurà  de detallar el desglossament dels preus unitaris de conformitat amb 
l’Annex núm. 3 
 
Cada Licitador només podrà presentar una única oferta. 
 
El preu de l’oferta no inclourà l’Impost sobre el Valor Afegit . 
 
S’haurà de formular d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm. 3 del present PCP i es valorarà d’acord 
amb el que es preveu a l’Annex núm. 4  del present PCP.  
  
 

Clàusula 13. - Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment 

S'indica en l'apartat M del quadre de característiques l'òrgan de contractació competent. 
 
D'acord amb allò que disposa l'art. 320 del TRLCSP, l'òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa 
de Contractació, que serà l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes. 
 
Els membres de la Mesa han estat nomenats per l'òrgan de contractació i se’n detalla la seva 
composició en l'apartat N del Quadre de Característiques del contracte. 
 

Clàusula 14. - Qualificació de la documentació i defectes o omissions esmenables 

La Mesa de Contractació qualificarà prèviament la documentació general (sobre 1), presentada en el 
termini i forma establerts i desestimarà aquelles empreses licitadores que no aportin tota la 
documentació requerida o que no acreditin la capacitat i/o la solvència sol·licitades. 
 
Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats a fi que els corregeixin o esmenin, davant de la pròpia 
Mesa de Contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. 
 
Així mateix, d'acord amb l'article 22 RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que consideri necessaris sobre els certificats i documents presentats, o requerir-la perquè 
siguin completats. En aquest cas, l'empresari disposarà d'un termini de cinc dies naturals, els quals no 
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podran superar el d'acabament del termini concedit en concepte d'esmena de la documentació 
presentada. 
 

Clàusula 15. - Obertura i examen de les proposicions   

La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats en el seu cas, els defectes o 
omissions observats en la documentació presentada, ha d'acordar les licitadores que s'ajusten als 
requisits de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitació, les 
excloses i les causes de l'exclusió. 
 
En el dia, lloc i hora indicats a l'anunci de la licitació, la Mesa de Contractació procedirà en sessió pública 
a l'obertura dels sobres 2 i 3 presentats per les empreses admeses al procediment, prèvia comunicació 
de la relació d'empreses admeses i excloses com a conseqüència de la qualificació de la documentació 
continguda al sobre 1 efectuada en sessió privada, així com els motius d'exclusió d'aquestes últimes, 
en el seu cas. 
 
En aquest acte es permetrà als interessats que puguin comprovar si els seus sobres es troben en 
idèntiques condicions en les quals van ser lliurats. 
 
D’acord amb el previst en l’article 27.2 del Real Decret 817/2009 de 8 de maig pel que es desenvolupa 
parcialment la LCSP, en cas que hagués criteris no quantificables automàticament, la documentació 
tècnica corresponent es lliurarà a l’òrgan encarregat de la seva valoració, deixant constància 
documental de totes les actuacions i en el moment de l’inici de l’acte públic de obertura del sobre 3 es 
donarà a conèixer la puntuació assignada en els criteris tècnics inclosos en el sobre 2. 
 
Abans de l'obertura del sobre 3, els assistents a l'acte públic podran expressar allò que creguin oportú 
per a la defensa dels seus interessos, o demanar els aclariments que estimin convenients. La Mesa 
aclarirà els dubtes exposats i donarà les respostes pertinents, si bé en aquest moment no podrà fer-se 
càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini de licitació o d'esmena dels 
defectes o omissions. Aquestes manifestacions es reflectiran a l'acta que s'estengui d'aquesta sessió. 
 
Així mateix seran rebutjades, mitjançant resolució motivada les proposicions incloses en el sobre 3 que 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, 
les que modifiquin el model de proposició establert en aquest plec, així com les que mostrin un error 
manifest en relació a l’import de la proposició. També seran rebutjades les proposicions en les que el 
licitador reconegui l’error o inconsistència de la mateixa que la facin inviable i també les que incorrin 
en el supòsit d’oferta anormalment baixa o desproporcionada i que no quedi justificada la seva 
viabilitat. 
 
Seguidament es procedirà a l'obertura dels sobres 2 i 3, relatius a l'oferta tècnica i econòmica 
presentada per cada licitadora admesa. 
 

Clàusula 16. - Valoració de les proposicions 

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d'adjudicació. 
 
Criteris de valoració de les ofertes 
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa, 
s'aplicaran els criteris de valoració aprovats que figuren a l'Annex núm. 4 del PCP. 
 
Sense perjudici del que es preveu a l'esmentat annex 4, tindran preferència en l'adjudicació dels 
contractes les proposicions presentades per les empreses licitadores que, en el moment d'acreditar la 
solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 
per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del 
punt de vista dels criteris a aplicar per a l'adjudicació. 
 
Si diverses empreses licitadores de les quals han empatat respecte a la proposició més avantatjosa, 
acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per 
cent, té preferència en l'adjudicació la que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb 
discapacitat a la seva plantilla. 
 
També es valorarà de forma preferent en l'adjudicació del contracte, en igualtat de condicions amb 
què siguin econòmicament més avantatjoses, les proposicions presentades per aquelles empreses 
dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, 
regulades en la Disposició Addicional novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de 
reforma del mercat de treball per l’increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat, i es valora el 
compromís formal del licitador de contractar no menys del 30 per cent dels seus llocs de treball amb 
persones que pertanyin als col·lectius següents, la situació del qual ha de ser acreditada pels serveis 
socials públics competents. 
 
Tindran preferència en l'adjudicació del contracte les persones físiques i jurídiques que disposin d'un 
pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que les seves proposicions igualin en 
els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius a aplicar per a 
l'adjudicació. 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Si la Mesa de Contractació considera que la baixa formulada com oferta econòmica pot ser 
desproporcionada, requerirà l'informe tècnic del servei corresponent, prèvia sol·licitud d'informació 
per escrit als licitadors que hagin formulat una oferta d'aquestes característiques, a fi que justifiquin el 
sentit de l'oferta. 

Clàusula 17. - Adjudicació  

La Mesa de Contractació formularà la proposta d'adjudicació a favor de l'oferta més avantatjosa per 
aplicació dels criteris de valoració aprovats que consten a l'ANNEX 4 del present Plec. 
 
L'òrgan de contractació ha d'acordar l'adjudicació en un termini de dos mesos a comptar des de 
l'obertura de les proposicions. Quan la resolució d'adjudicació que es dicti no es vinculi amb la proposta 
formulada per la Mesa de Contractació, haurà de motivar la seva decisió. 
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa,  per tal que dintre de deu (10) dies hàbils presenti, a comptar des de l’endemà de rebre 
l’esmentat requeriment,  i en qualsevol cas prèviament a l’adjudicació (en cas que no s’hagi presentat),  
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que acrediti la possessió i validesa dels documents relatius a la capacitat i solvència previstos als 
apartats a) i b) de la clàusula 10 del present PCP, així com els previstos en els punts 4,5,6 i 7 de  la 
declaració responsable complementària van manifestar tenir.  
 
Així mateix també haurà d'aportar, en tot cas, la documentació següent: 
 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recavar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació. 
 

Clàusula 18. - Notificació als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions 

L'adjudicació del contracte es notificarà als licitadors segons el que estipula l’article 151 TRLCSP i es 
publicarà en el perfil del contractant. 
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les refusades sense obrir o les 
desestimades una vegada obertes, quedaran arxivades a l'expedient. 
 
Adjudicat el contracte i transcorregut el termini per a la seva impugnació sense que s'hagi interposat 
cap recurs, quedarà a disposició de les persones interessades la documentació que acompanya a les 
proposicions presentades. 
 

Clàusula 19. - Règim de recursos  

Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 40 i següents del 
TRLCSP, contra els anuncis de licitació, els plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació, contra els actes de tràmit 
adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o 
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i contra els acords 
d’adjudicació.  
 
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu 
conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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SEGONA PART: DEL CONTRACTE I LA SEVA EXECUCIÓ 

 

Clàusula 20. - Garantia definitiva 

L'adjudicatari ha de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva per 
l'import que s'assenyala en el Quadre de Característiques. 
 
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
reglamentàriament establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors anotats 
s'han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

 
b) Mitjançant aval, deixat en la forma i condicions reglamentàries, per algun dels bancs, caixes 

d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya que s'han de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l'apartat, a). 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per 

operar en la forma i condicions reglamentàries. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar als 
establiments assenyalats en l'apartat a). 

 
En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o diversos de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l'apartat I del quadre de 
característiques i garanteixi solidàriament tots els integrants de la unió temporal. 
 
La constitució de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 100 del TRLCSP, exonerarà de 
constituir la garantia definitiva. 
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l'article 100 del TRLCSP. 
 
En cas que no es constitueixi la garantia es deixarà sense efecte l'adjudicació. En aquest cas, la FGTL, 
abans de procedir a fer una nova convocatòria, pot efectuar una nova adjudicació al licitador o 
licitadors següents, per l'ordre en el qual hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que sigui 
possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari té un termini 
de deu dies hàbils per constituir la garantia definitiva. 
 
En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l'adjudicatari 
està obligat a reposar-los en la quantia necessària a fi que l'import de la garantia no disminueixi per 
aquest motiu, havent de quedar constància documentada d'aquesta reposició. 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia 
constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la proporció entre la garantia 
i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des de la data en la 
qual es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació. 
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Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'adjudicatària, 
haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies 
des de l'execució. 
 

Clàusula 21.- Document de formalització 

L'adjudicatari està obligat a la formalització del contracte, a partir del termini de quinze dies hàbils a 
comptar des del dia següent de la notificació de l'adjudicació.  
 
La formalització del Contracte es publicarà al perfil de la FGTL i al DOUE. 
 
En cas que hagi resultat adjudicatària una UTE, haurà de formalitzar l'escriptura corresponent per a la 
seva constitució, prèviament a la formalització del contracte, en la que també haurà de constar-hi el 
nomenament de qui la representi amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, la FGTL podrà acordar la 
seva resolució, amb confiscació de la garantia. 
 
En el supòsit que la falta de formalització sigui imputable a l'òrgan de Contractació, s'indemnitzarà el 
contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència que el 
contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte. 
 
La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució, a menys que sigui 
de tramitació urgent de conformitat amb l’article 112 del TRLCSP 
 

Clàusula 22.- Execució i supervisió del contracte 

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i el plec que el regeix, 
d'acord amb les instruccions que l'òrgan de contractació doni al contractista per a la seva interpretació 
o el responsable del contracte que hagi designat. 
 

Clàusula 23. – Control en l'execució del contracte 

La FGTL efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància que consideri necessàries per a la correcta 
realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment. 
 

Clàusula 24. - Responsabilitat 

El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions realitzades, així com també de 
les conseqüències que es dedueixin per a la FGTL o per a tercers de les omissions, errors o mètodes 
inadequats en l'execució del contracte. 
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar 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 la FGTL. 
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L'empresa adjudicatària assumirà la total responsabilitat per quants danys, desperfectes o 
deterioraments siguin causats, en les pròpies instal·lacions com a conseqüència de culpa o negligència 
per part del personal de la seva plantilla. 
 
Una vegada quantificats aquests danys i previ informe del responsable de la instal·lació es rescabalarà 
del seu import a càrrec de la fiança definitiva constituïda a aquest efecte. Així mateix l'adjudicatari serà 
responsable pels danys que es poguessin causar a terceres persones i especialment als usuaris com a 
conseqüència de la negligència o culpa dels seus treballadors en el desenvolupament de les seves 
funcions, per això haurà de tenir subscrita en el moment de la formalització del contracte una pòlissa 
de responsabilitat civil l'import mínim de la qual serà de 600.000,00 euros. Aquesta pòlissa haurà de 
contemplar una quantitat mínima per sinistre i un sublímit per víctima de 300.000 euros.   
 

Clàusula 25. - Altres obligacions essencials de l'Adjudicatària.  

- Complir a tota hora la normativa laboral, de Seguretat social i, específicament en matèria de 
prevenció de riscs laborals, tant respecte al personal propi com al seu equipament. 
 

- Complir amb tota la legislació en matèria ambiental i energètica. Addicionalment, el Liceu té les 
certificacions ISO14001/EMAS i  ISO50001 en gestió ambiental i gestió energètica, pel  que 
l'adjudicatària i qualsevol proveïdor hauran de complir també amb els procediments del 
Sistema de Gestió Ambiental i Energètica (SGAiE). 
 

- Aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en l'execució de les 
prestacions pròpies del servei. 

 

Clàusula 26.- La Fundació del Gran Teatre del Liceu es compromet a: 

Informar de les condicions i els riscs específics del Teatre i lliurar a l'adjudicatària les normes generals 
d'estricte compliment, les quals haurà de respectar a tota hora. 
 
A sol·licitar els serveis i personal necessaris amb el temps suficient d’antelació. 
 

Clàusula 27. - Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

El termini de garantia és l'assenyalat en l'apartat L del quadre de característiques i es començarà a 
comptar a partir del primer dia de formalització del contracte. 
 
Clàusula 28.-  Causes de resolució d’aquest contracte: 
 

a. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals. 

b. L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec. 
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c. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista. En el cas de mort o incapacitat de l’empresari individual, la 
FGTL podrà acordar la continuació del contracte amb els seus successors, sempre que es 
compleixi les garanties tècniques i econòmiques necessàries.  

d. El mutu acord entre la FGTL i el contractista. 
e. L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec. 
f. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 

de què es produeixi una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en 
aquells termes, sempre i quan no sigui possible la modificació del contracte.  

g. Més de 12 queixes anuals sobre el servei d’atenció rebut, o incidències significatives en el 
correcte desenvolupament de les tasques encomanades. 

h. Deficiència en el servei que afecti a les vendes i/o s’observi una disminució en les vendes 

previstes. 

Clàusula 29.-  Protecció de dades 

En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de 
caràcter personal, i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància del següents extrems:  
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 
caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.  
 

- 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 interessades / afectades 
per facilitar la referida informació a FGTL amb la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 
dipositada a les oficines de la FGTL, ubicades al carrer La Rambla 51-59, 08002 Barcelona i serà 
tractada per FGTL per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i 
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació del sector 
públic que sigui d’aplicació a FGTL.  
 

- Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia FGTL, així com aquells tercers que realitzin 
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del Contracte, necessàriament hagin 
d’accedir a la mateixa.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a la 
FGTL a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del Contracte.  
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
dirigint un escrit a la FGTL com entitat responsable del tractament, a l’adreça, adjuntant una 
còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la 
persona que exerciti el dret. Els licitadors s'obliguen a traslladar aquests drets a tots aquells 
interessats dels quals hagi facilitat dades personals a la FGTL. 

 
Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració responsable.  
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L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades vigent 
en cada moment. 
 
S’adjunta com ANNEX número 5 un model de contracte tipus d’encarregat de tractament de dades de 
caràcter personal a subscriure amb l’adjudicatari  en el moment de la formalització del contracte. 

Clàusula 30.- Cessió del Contracte i Subcontractació 

Es prohibeix la cessió total o parcial d’aquest contracte. 
 
L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment 
dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà excedir del 50 per 
100 del preu del contracte (IVA exclòs).  
 
Només s’autoritzen les subcontractacions que el licitador hagi previst en la seva oferta presentada al 
procediment de licitació, en la qual oferta ha de consignar en la documentació de la proposta tota la 
informació rellevant sobre els subcontractistes i l’objecte de subcontractació, sense excedir l’import 
màxim indicat en l’anterior paràgraf, i ha d’emplenar el formulari de subcontractació que figura en 
l’ANNEX 6 d’aquest PCP. 
 
Les tasques inherents a organització, gestió, seguiment i assegurament de la qualitat de les prestacions 
contractuals davant la Fundació Gran Teatre del Liceu són responsabilitat del contractista.  
 
En el supòsit de subcontractació, el contractista és plenament responsable davant la Fundació Gran 
Teatre del Liceu del compliment íntegre de les prestacions que configuren el contracte.  
 
L’adjudicatari està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser 
més desfavorable que el que la Fundació estableixi per al pagament del contracte principal. 
 
Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de presentar, abans que el 
contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els terminis de 
pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent.  
 
Així mateix, acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes. 
 

Clàusula 31.-  Confidencialitat  

La informació, dades o especificacions facilitades per la FGTL a l'adjudicatari i al personal al seu servei, 
així com a aquelles persones que hi hagin accedit en execució del Contracte, han de ser considerades 
per aquests com a confidencials, i no poden ser objecte, ni totalment ni parcialment, de publicació, 
còpia, utilització, cessió, préstec o venda a terceres persones. Per tant, l'adjudicatari a guardar secret 
respecte les dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estan relacionats amb l’objecte del 
Contracte. El deure de confidencialitat subsisteix durant els cinc (5) anys següents a l’extinció del 
Contracte. 
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 L'adjudicatari i el personal al seu servei adquireixen l’obligació de custodiar de manera fidel i curosa la 
informació, la documentació i les dades que rebin en el marc de l’execució del Contracte, i adopten el 
compromís que no arribin, sota cap concepte, a poder de persones diferents de les previstes en les 
disposicions legals aplicables o de les que expressament indiqui la FGTL. 
 
L’adjudicatari i el personal al seu servei no poden accedir a les informacions, dades i documents de la 
FGTL no relacionats directament amb l’objecte del Contracte. L’adjudicatari pren el compromís de 
transmetre aquesta obligació al seu personal. 

 
Així mateix, els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que 
consideri confidencial de la seva oferta. 
 
Les consignades en aquest apartat es consideren obligacions contractuals essencials de l’adjudicatari i 
els licitadors. 
 
Clàusula 32.- Prevenció de riscos laborals.  
 
Així mateix , l’adjudicatari i la FGTL establiran els mitjans de coordinació i cooperació legalment 
establerts sobre Prevenció de Riscos Laborals, informant-se recíprocament sobre els riscos específics de 
les activitats que es desenvolupin en el centre de treball, avaluant els riscos i la planificació de les 
activitats preventives, de conformitat amb l’establert en el Real Decret 171/2004 de 30 gener. 
 
A aquests efectes, l’adjudicatari es compromet a lliurar a  l’empresa que gestioni la prevenció de riscos 
laborals de la FGTL, la totalitat de la documentació  que figura a l’Annex núm. 7, abans de l’inici dels seus 
serveis. 
 
L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que puguin originar-se per l’incompliment, per la 
seva banda o pel seu personal, de les normes de seguretat establertes per la FGTL. 

 

Clàusula 33.- Naturalesa jurídica del contracte i Jurisdicció competent. 

D’acord amb el que disposa l’article 20 del TRLCSP, aquest contracte té naturalesa privada, sens 
perjudici que li siguin aplicables les normes contingudes al títol V del llibre I del TRLCSP, relatives a les 
modificacions contractuals.  
 
Pel que fa a les fases d’execució i extinció del contracte, aquest contracte queda subjecte al dret privat, 
es regeix per aquest PCP, el PPT, el mateix contracte i tota la documentació contractual que s’hi annexa.  
 
En tot el que no és previst, el contracte es regeix per la legislació civil i mercantil aplicable.  
 
 D’acord amb l’article 21.2 del TRLCSP, per a resoldre qualsevol discrepància que pugui sorgir en la 
interpretació, efectes, compliment i extinció del contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció i 
competència dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional civil de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 
expressa de qualsevol altre fur que els pugui correspondre.  
 
 D’acord amb l’article 21.1 del TRLCSP, per a resoldre qualsevol discrepància que pugui sorgir en la 
preparació i adjudicació del contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i 
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tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 
expressa de qualsevol altre fur que els pugui correspondre.  
 
Aquest PCP i els seus annexos i el PPT tenen caràcter contractual. El contracte s’ha d’ajustar al contingut 
d’aquest PCP, les clàusules del qual es consideren part integrant del contracte corresponent. La 
interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació s’han de fer tenint en compte en 
primer lloc el PCP i el PPT, que han de prevaler —a l’efecte esmentat— sobre qualsevol altra norma 
interpretativa civil o mercantil. 
 
La  presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part dels licitadors del 
contingut d’aquest PCP i de tota la documentació contractual que configura aquesta licitació, sense 
cap excepció o reserva. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i de la resta de 
documents contractuals que puguin tenir aplicació en l’execució de prestacions, no eximeix 
l’adjudicatari de l’obligació de complir-ne el contingut. 
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ANNEX 1. – DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 

 
(Declaració, si s’escau, sobre 1) 
 
 
El/la senyor/a _______________________, en representació de l’empresa 
________________________, i el/la senyor/a _______________________, en representació de 
l’empresa ________________________,........... 
 
 
DECLAREN 
 
a) La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en a licitació del contracte 
de ............................ (expedient......), amb les empreses que es relacionen amb el següent percentatge 
de participació en l’execució del contracte: 
 
________________________________________ % 
________________________________________ % 
________________________________________ %  
 
b) Que designen com a representant de l’UTE en el procés licitador al/a la senyor/a 
________________________________________ 
 
 
 
 
I per a què consti, firmo aquesta declaració 
(lloc i data) 
Firma 
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ANNEX 2.-   MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTÀRIA 

 
Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A [vegeu el títol indicat en l’APARTAT A del 
Quadre de Característiques del contracte] (EXPEDIENT [vegeu el número d’expedient indicat en el 
quadre de característiques del contracte]). 
 
Empresa: [nom de l’empresa]  
 
[El Sr. / La Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. DNI], en representació de l’empresa [nom 
de l’empresa o “en representació pròpia” si s’escau], de la qual actua en qualitat de [administrador únic, 
solidari o mancomunat, apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura pública atorgada davant 
Notari de [lloc], Sr./Sra [nom i cognoms] en data [____ de ____ de _____] i número de protocol [núm. 
protocol] declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora de l’Acord marc,  
 

DECLARO 
 
 
1. Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el procediment, d’acord amb el 
que estableix el PCP i les IIC. 
 
2. Que ni .............................. («el licitador») ni els seus administradors o representants no es troben 
en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60.1 del TRLCSP.  
 
3. Que l’empresa participant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, professional, 
econòmica i financera exigida al PCP i que es compromet a aportar la documentació acreditativa 
d’aquests extrems en el termini que se li requereixi, a comptar des del el dia següent de la recepció del 
requeriment enviat per la FGTL. 
 
4. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.  
 
5. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Que el licitador està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
7. Que el licitador està donat d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques i està al corrent del 
pagament d’aquest impost, quan s’exerceixin activitats que hi estan subjectes.  
 
8. Que el licitador aportarà la documentació que acrediten els punts de 3 a 7 anteriors si n’és requerit 
per l’òrgan de contractació.  
 
9. Que l’empresa participant accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter 
contractual. 
 
10. Que el licitador no ha estat adjudicatari ni ha intervingut en l’elaboració de les especificitats 
tècniques o dels documents preparatoris d’aquesta contractació ni està vinculat a cap altra societat 
que hi hagi intervingut.  
 
11. (si el licitador forma part de cap grup empresarial, ha d’indicar això següent): 
 
Que el licitador forma part d’un grup empresarial [nom del grup empresarial], i  declara que cap 
empresa vinculada al mateix grup que el licitador no ha presentat oferta en aquest procediment de 
contractació / es fa constar que es presenten a la present licitació les següents empreses del grup: (...) 
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13.- Que en cas de resultar adjudicatari, justificarà la disposició de l’assegurança requerida. 
 
14.- Que ha tingut en compte en l'elaboració de la seva oferta les obligacions derivades de les 
disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de Treball i prevenció de riscos 
laborals, i protecció del medi ambient. 

 
15.- Que en relació a les obligacions previstes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectivitat d’Homes i Dones referents a Plans d’Igualtat amb l’empresa……………………… 

 
Menys de 250 treballadors i treballadores i no disposen d’un Pla per l’Igualtat de dones 
i homes. 
 
Menys de 250 treballadors i treballadores i disposen d’un Pla per l’Igualtat de dones i 
homes. 
 
 250 o més treballadors i treballadores i disposen d’un Pla per l’Igualtat de dones i homes 
conforme a les previsions contemplades en els arts. 45 i següents de la referida 
disposició. 
 
 

Que manifesta que les dades per practicar en aquesta licitació tota classe de requeriments, 
comunicacions i notificacions amb els efectes jurídics establerts per la Llei, són els següents: 
 

Persona de contacte…………………………………………………………….……...………. 

Domicili social…………………………………………………………….……………………… 

C.P.……………Població.……………………………………………………………………… 

Telèfon…………………… Correu electrònic ………………………………………..……… 

 
 
Firma 
Segell empresa 
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ANNEX 3 –   MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA 
 

 
El Sr. ............................., domiciliat a ............, província de ............., carrer .............. núm. ....., i DNI 
núm. .............., en nom (propi) (o de l'empresa que representa) ............., amb CIF núm. ........., i domicili 
fiscal a .........., carrer .......... núm. ....., coneixedor de l'anunci publicat al perfil del contractant de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, i de les normes que regulen l'adjudicació del contracte de servei 
d’atenció al client i vendes de caràcter reactiu del Gran Teatre del Liceu en els canals telefònic i 
presencial, es compromet a realitzar aquest projecte, amb estricta acceptació de les normes que 
regulen aquest contracte i en les següents condicions econòmiques: 

 
 
 

 
 

Proposta 
econòmica 

Hores  (*) 
temporada 

Preu màxim/h Preu mínim/h €/h Total € 

Preu hora 
presencial 

7.037 17,50 € 15,00 €   

Preu hora 
telefònic 

2.500 17,50 € 15,00 €   

 
TOTAL 

 
9.537 

    

 
 
*Previsió d’hores per a la temporada 2018-2019. La facturació definitiva serà en base al número real d’hores. 
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ANNEX 4 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

  
Els sistemes emprats per la valoració de cada un dels criteris d’adjudicació seran els següents: 
 
1.- CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULA ...............................................  0 a 44 
 

 Puntuació màxima 

V1 Proposta de pla organitzatiu general 15 

V2 Mètriques mesurades i disponibles a l’informe periòdic 5 

V3 Pla de contingència per cobrir baixes o absències temporal 5 

V4 Possibilitat d’accedir online i en tot moment a un informe 
complert 

4 

V5 Polivalència del personal 10 

V6 Programa de formació i millora continua 3 

V7 Uniforme 2 

TOTAL 44 
 
 
2.- CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULA .....................................................  0 a 56 

 
 Puntuació màxima 

V8 Coneixements i formació prèvia del personal 3 

      V8.1 música clàssica, humanisme i/o història de l’art   1  

      V8.2 específic d’òpera                                                        2  

V9 Possibilitat d’escolta anònima de trucades 2 

V10 Reducció del termini de lliurament de gravacions de trucades 2 

      V10.1 de 0 a 3 hores                                                       2  

      V10.2 menys de 6 hores                                                  1  

V11 Coneixement i possibilitat d’atenció amb altres idiomes 3 

V12 Instal·lació de punts de venda automatitzats a les taquilles 2 

V13 “Concierge” de taquilles els dies de funció 2 

V14 “Concierge” de taquilles els dies de campanya 2 

V15 Persona atenció call center desplaçada taquilles Liceu 10 

V16 Oferta econòmica 30 

TOTAL 56 
 

 
1.- Criteris no avaluables mitjançant fórmula (44 punts) 
  

V1 Proposta de pla organitzatiu general del servei tant telefònic com presencial.  

Es donarà la millor puntuació a aquella proposta que ofereixi  un pla organitzatiu més coherent 

i adequat amb l’objecte del contracte. 15 punts 
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V2 Mètriques mesurades i disponibles a l’informe periòdic del servei tant telefònic com 

presencial. Es donarà la millor puntuació a aquella proposta on hi constin els indicadors de 

gestió i seguiment de l’operativa i qualitat del servei que sigui més coherent i adequat amb 

l’objecte del contracte. 5 punts 

 

V3 Pla de contingència per cobrir baixes o absències temporal del personal de taquilla.  

Es  donarà la millor puntuació a aquella proposta d’equip de treball que ofereixi una millor 

cobertura de les baixes o absències temporals del personal. 5 punts 

 

V4 Possibilitat d’accedir online i en tot moment a un informe complert o parcial de l’estat de 

l’atenció telefònica. Es  donarà la millor puntuació a aquella proposta que s’ajusti de forma més 

adequada a accedir on line i en tot moment a un informe complert o parcial de l’estat de 

l’atenció telefònica, així com que es pugui adaptar a diferents perfils de l’usuari. 

 4 punts 

 

V5 Polivalència tant del  personal d’atenció telefònica com del personal d’atenció presencial. Es  

donarà la millor puntuació a aquella proposta relativa a la polivalència del personal d’atenció 

telefònica com del personal d’atenció presencial, així com l’operativa a seguir en cas d’una 

rotació de tasques que s’ajusti de forma més adequada a les característiques del servei objecte 

del present contracte. 10 punts 

 

V6 Programa de formació i millora continua relacionada amb les tasques d’atenció al client, 

resolució d’incidències, “cross-selling”, idiomes, etc. Es  donarà la millor puntuació a aquella 

proposta de formació de personal en quant a atenció al client, resolució d’incidències i cross-

selling que s’ajusti de forma més adequada a les característiques del servei. 3 punts 

 

V7 Uniforme proposat. Es  donarà la millor puntuació a aquella proposta que s’ajusti de forma 

més adequada al servei a prestar i que sigui coherent amb el caràcter cultural de la institució 

de la Fundació Gran Teatre del Liceu, valorant la imatges i disseny, així com l’operativa de neteja 

i substitució del vestuari malmès. 2 punt 

 
Valoració tècnica de la “n” proposta = VTn = V1n +V2n +V3n +V4n +V5n +V6n +V7n  
  
2.- Criteris avaluables mitjançant fórmula (56 punts) 
 

V8 Coneixements i formació prèvia del personal proposat que formarà part del servei estable i 

que no sigui subrogat de la FGTL. Fins a 3 punts. 

V8.1 Curs no reglat de més de 10 hores de música clàssica, òpera, humanisme i/o història 

de l’art, realitzats en els últims 2 anys. 1 punt 

V8.2 Curs reglats de música, humanisme i/o història de l’art. 2 punts 
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Es  puntuarà a raó d’un( 1) punt només que un efectiu destinat a l’execució del contracte disposI 

d’algun curs no reglats de més de 10 hores de música clàssica, òpera, humanisme i/o història 

de l’art, realitzats en els últims 2 anys ,  i de dos (2) punts  només que un efectiu destinat a 

l’execució del contracte disposi d’algun curs reglat de música, humanisme i/o història de l’art.  

S’acreditarà mitjançant declaració responsable del licitador. 

 

 V8n= V8.1n + V8.2n 

 

V9 Possibilitat d’escolta anònima de trucades tant online com presencialment. 2 punts 

 

Es puntuarà a raó de 2 punts la proposta que ofereixi la possibilitat d’escolta anònima de 

trucades tant online com presencialment. 

 

V10 Reducció del termini de lliurament de gravacions de trucades. Fins a 2 punt 

V10.1 3 hores o menys: 2 punt 

V10.2 Entre 3 i 6 hores, en comptes de 24 h. 1 punt 

Es valorarà a raó de 2 punts si el termini de  lliurament de les trucades és de 0 a 3 hores, i 

de 3 punts entre més de 3 hores i menys de 6 hores. 

 

 V10n= V10.1n o V10.2n 

 

V11 Coneixement i possibilitat d’atenció amb altres idiomes més enllà del castellà, català i 

anglès en l’atenció telefònica i presencial. 0,5 punts per idioma addicional sempre que 

l’operador treballi un mínim de 30 hores setmanals en el servei del Liceu o estigui disponible 

en el call center, dins l’equip format d’aquest servei. Fins a 3 punts 

 

Es valorarà la proposta relativa a coneixements d’idiomes  que comporti una millora respecte 

als mínims establerts al plec tècnic (català, castellà i anglès). Es valorarà a raó de 0,5 punts per 

cada idioma addicional,  fins un màxim de 3 punts,  en relació a qualsevol dels efectius que 

treballin un mínim de 30 hores setmanals. 

S’acreditarà mitjançant declaració responsable del licitador. 

 

V12 Instal·lació de punts de venda automatitzats a les taquilles principals del teatre. 1 punt per 

punt de venda. Fins a 2 punts 

 

Es valorarà a raó d’1 punt per cada punt de venda automatitzat que proposi instal.lar el licitador 

respectant l’ estètica de l’espai de taquilles del Gran Teatre del Liceu. 

 

V13 Presència del “Concierge” de taquilles els dies de funció. Es valorarà  a raó de 2 punts si la 

proposta inclou la presència del “Concierge” de taquilles els dies de funció. 2 punts 
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V14 Presència del “Concierge” de taquilles els dies de campanya. Es valorarà  a raó de 2 punts 

si la proposta inclou la presència del “Concierge” de taquilles els  dies de campanya.  2 punts 

 

V15 Establiment d’un sistema d’atenció telefònica en els dies laborables entre setmana basat 

en tenir una persona desplaçada en l’espai llogat a la FGTL com a taquilla principal que 

respongui en primera instància les trucades al 902.  Es valorarà  a raó de 10 punts la proposta 

que inclogui l’establiment d’un sistema d’atenció telefònica en els dies laborables entre 

setmana basat en tenir una persona desplaçada en l’espai llogat a la FGTL com a taquilla 

principal que respongui en primera instància les trucades al 902. 10 punts 

 

V16. Preu global de la oferta. Fins a 30 punts 
 

Només seran objecte de valoració les ofertes en relació als preus unitaris del servei d’atenció 
 telefònica i vendes reactives en els canals telefònics i presencials. 

 
Es puntuarà en 30 punts la oferta més econòmica i la resta s’aplicarà la següent fórmula 
 
V16n = (Amin * Punts) / An  [0 ≤ V3n ≤ 30] 
 
 V16n = puntuació de la proposta econòmica "n" de licitació  
 Amin= import de la proposta econòmica més baixa, descartades les temeràries  
    An = import de la proposta econòmica "n" de licitació 
  

Valoració formulable de la “n” proposta = VEn = V8n +V9n +V10n +V11n +V12n +V13n +V14n +V15n +V16n  
  
Valoració total de la licitació VLn = VTn + VEn 
 
 n = número de la proposta 

VLn  = Valoració de l’oferta total de la licitació 
 VEn  = Valoració de l’oferta econòmica 
 VTn  = Valoració de l’oferta tècnica 
 

 
(*) Les ofertes es consideraran temeràries quan l’import sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 10  unitats percentuals.  
 
Si la Mesa considera que la baixa formulada com oferta econòmica pot ser desproporcionada o 
temerària, requerirà l’informe tècnic del servei corresponent, prèvia sol·licitud d’informació per escrit 
als licitadors que hagin formulat una oferta d’aquest tipus, per a que justifiquin el sentit de l’oferta. 
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ANNEX 5.-  FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIONS 
 
 
Aquest formulari s’ha de lliurar en el SOBRE 2 
 
 
El Sr. ............................., domiciliat a ............, província de ............., carrer .............. núm. ....., i DNI 
núm. .............., en nom (propi) (o de l'empresa que representa) ............., amb CIF núm. ........., i domicili 
fiscal a .........., carrer .......... núm. ....., coneixedor de l'anunci publicat al perfil del contractant de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, i de les normes que regulen l'adjudicació del contracte de servei 
d’atenció al client i vendes de caràcter reactiu del Gran Teatre del Liceu en els canals telefònic i 
presencial,  
 

DECLARA 
Que a la seva oferta s’han previst les següents subcontractacions de prestacions parcials d’aquest 
contracte, les quals seran desenvolupades pels empresaris subcontractistes col·laboradors del licitador 
que s’esmenten a continuació:  
 

Prestació parcial 
subcontractada 
 
(descripció precisa de la 
prestació que executarà el 
subcontractista) 

Identificació del 
subcontractista que 
desenvoluparà la prestació  
 
(cal indicar, com a mínim, raó 
social, CIF, adreça postal, dades 
de contacte telefòniques, 
adreça electrònica i persona de 
contacte) 

% 
 de l’oferta econòmica del 
contractista que representa la 
prestació subcontractada 
 
(2 decimals; no s’han d’indicar 
imports en valor absolut en cap 
cas) 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

                                                                                                       = 

% total de l’oferta econòmica 
que correspon a prestacions 
subcontractades  
 
(cal respectar el límit indicat en 
l’ APARTAT xx) 

 
 

% 

 
% I, perquè consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractació de referència, signo 
aquesta declaració a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura 
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ANNEX 6 –  MODEL CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, [nombre completo] como representante legal de [completar denominación], con NIF 

[completar], y con domicilio social en [completar] (el "Responsable del Tratamiento"). 

Y, de otra parte, [nombre completo] como representante legal de [completar denominación], con NIF 

[completar], y con domicilio social en [completar] (el "Encargado del Tratamiento"). 

 

MANIFIESTAN 

 

I. Que el Responsable del Tratamiento contrata al Encargado del Tratamiento una 

prestación de servicios que precisa el acceso a datos personales guardados en un 

fichero titularidad del Responsable del Tratamiento. 

  

II. Que ambas partes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (el 

“Reglamento general de protección de datos”) [añadir cuando la nueva ley esté 

aprobada: y la Ley Orgánica --- de Protección de Datos de Carácter Personal] acuerdan 

regular el acceso y tratamiento por parte del Encargado del Tratamiento a los datos de 

carácter personal cuyo responsable es el Responsable del Tratamiento. 

 

III. A tal fin, formalizan el presente contrato de tratamiento de datos personales (el 

“Contrato”) , que se regirá con sujeción a las siguientes:  

 

CLÁUSULAS 

 

1. Objeto del encargo del tratamiento  
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Mediante las presentes cláusulas se habilita al Encargado de Tratamiento para tratar por 

cuenta del Responsable del Tratamiento los datos de carácter personal necesarios para 

prestar el servicio de ..................................... 

................................................................................................. .  

El tratamiento consistirá en: (descripción detallada del servicio)  

Concreción de los tratamientos a realizar:  

 □ Recogida  

□ Registro  

□ Estructuración  

□ Modificación  

□ Conservación  

□ Extracción  

□ Consulta  

□ Difusión 

□ Interconexión  

□ Cotejo  

□ Limitación  

□ Supresión  

□ Destrucción  

□ Comunicación  

Otros:................. 

 

2. Identificación de la información afectada  

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, 

el Responsable del Tratamiento pone a disposición del Encargado del Tratamiento la 

información que se describe a continuación: ………………………………………  

3. Duración  

El presente Contrato tiene una duración de 

.................................................................................. 

Una vez finalice el presente Contrato, el Encargado del Tratamiento deberá [(indicar la opción 

que proceda): suprimir/devolver al Responsable del Tratamiento/ devolver a otro encargado 

del tratamiento que designe el Responsable del Tratamiento ] los datos personales y suprimir 

cualquier copia que esté en su poder. 

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento  

El Encargado del Tratamiento y todo su personal se obliga a:  

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios.  

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsable del Tratamiento. Si el 

Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el 

Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otra disposición en materia de 
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protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el Encargado del Tratamiento 

informará inmediatamente al Responsable del Tratamiento. 

c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del Encargado del Tratamiento o encargados y de 

cada responsable por cuenta del cual actúe el Encargado del Tratamiento y, en su 

caso, del representante del Responsable del Tratamiento o del Encargado del 

Tratamiento y del delegado de protección de datos.  

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.  

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 

1, párrafo segundo del Reglamento General de Protección de Datos, la 

documentación de garantías adecuadas.  

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

relativas a:  

a) La seudoanimización y el cifrado de datos personales.   

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.  

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del Responsable del Tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.   

El Encargado del Tratamiento puede comunicar los datos a otros encargados del 

tratamiento del mismo Responsable del Tratamiento, de acuerdo con las instrucciones del 

Responsable del Tratamiento. En este caso, el Responsable del Tratamiento identificará, 

de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos 

a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el Encargado del Tratamiento debe transferir datos personales a un tercer país o a una 

organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados 

miembros que le sea aplicable, informará al Responsable del Tratamiento de esa exigencia 

legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de 

interés público.  

e. Subcontratación. (Escoger una de las opciones)  
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[Opción A: No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de 

este Contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios 

auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del Encargado del 

Tratamiento. 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al Responsable del Tratamiento, con una antelación de 

..........................., indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando 

de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La 

subcontratación podrá llevarse a cabo si el Responsable del Tratamiento no manifiesta su 

oposición en el plazo establecido.   

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este Contrato para el 

Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del Tratamiento. 

Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo 

encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas 

de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado 

tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas 

afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial 

seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo 

referente al cumplimiento de las obligaciones.  / 

Opción B: Se autoriza al Encargado del Tratamiento a subcontratar con la empresa 

…..................................................... las prestaciones que comporten los tratamientos 

siguientes: .......................................................................... 

Para subcontratar con otras empresas, el Encargado del Tratamiento debe comunicarlo 

por escrito al Responsable del Tratamiento, identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo 

si el Responsable del Tratamiento no manifiesta su oposición en el plazo de ………………  

El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este Contrato para el 

Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del Tratamiento. 

Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo 

encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas 

de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado 

tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas 

afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial 

seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo 

referente al cumplimiento de las obligaciones.] 

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya 

tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.  
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g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.  

h. Mantener a disposición del Responsable del Tratamiento la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.  

i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales.  

j. Asistir al Responsable del Tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2. Limitación del tratamiento  

3. Portabilidad de datos  

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración 

de perfiles). (Escoger una de las opciones) 

[Opción A: El Encargado del Tratamiento debe resolver, por cuenta del Responsable del 

Tratamiento, y dentro del plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los 

datos objeto del encargo.   / 

Opción B: Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto 

de decisiones individualizadas automatizadas, ante el Encargado del Tratamiento, éste 

debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección ………… (dirección que indique el 

Responsable del Tratamiento). La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 

ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 

juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver 

la solicitud.] 

k. Derecho de información: (Escoger una de las opciones) 

[Opción A: El Encargado del Tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 

debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La 

redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el 

Responsable del Tratamiento antes del inicio de la recogida de los datos.   / 

Opción B: Corresponde al Responsable del Tratamiento facilitar el derecho de información 

en el momento de la recogida de los datos.] 

l. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos. El Encargado del Tratamiento 

notificará al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes 

del plazo máximo de …….. , y a través de…… , las violaciones de la seguridad de los datos 



    

 

   

  

 Plec de Clàusules Particulars   
 

personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 

relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.  

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la 

seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.  

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:  

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 

afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 

afectados.  

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto 

de contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 

de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 

para mitigar los posibles efectos negativos.  

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, 

la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. (Escoger alguna o las 

dos opciones) 

[Opción A: Corresponde al Encargado del Tratamiento comunicar las violaciones de la 

seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos.  

La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente:  

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 

afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 

afectados.  

b) Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 

contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales.  

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 

de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 

para mitigar los posibles efectos negativos.  
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Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo 

sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.  / 

Opción B: Corresponde al Encargado del Tratamiento comunicar en el menor tiempo 

posible las violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable 

que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo:  

a) Explicar la naturaleza de la violación de datos.  

b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro 

punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales. 

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el Responsable del Tratamiento para 

poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si 

procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

m. Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las evaluaciones de 

impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.  

n. Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda.  

o. Poner disposición del Responsable del Tratamiento toda la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las 

auditorías o las inspecciones que realicen el Responsable del Tratamiento u otro auditor 

autorizado por él.   

p. Implantar las medidas de seguridad siguientes: (Escoger una o las dos opciones)  

[Opción A: Las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por…… , en fecha …… : • …………………. • …………………. • ………………….   

/ 

Opción B Las medidas de seguridad establecidas en ……] 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para:  

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 

de los sistemas y servicios de tratamiento.  

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 

caso de incidente físico o técnico.  
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c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q. Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto 

al Responsable del Tratamiento. 

r. Destino de los datos: (Escoger una de las tres opciones) 

[Opción A: Devolver al Responsable del Tratamiento los datos de carácter personal y, si 

procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe 

comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados 

por el Encargado del Tratamiento. No obstante, el Encargado del Tratamiento podrá 

conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 

responsabilidades de la ejecución de la prestación.  / 

Opción B: Devolver al Encargado del Tratamiento que designe por escrito el Responsable 

del Tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, 

una vez cumplida prestación.  

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el Encargado del Tratamiento.  

No obstante, el Encargado del Tratamiento podrá conservar una copia, con los datos 

debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de 

la prestación.   / 

Opción C: Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 

Encargado del Tratamiento debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 

certificado al Responsable del Tratamiento.   

No obstante, el Encargado del Tratamiento podrá conservar una copia, con los datos 

debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de 

la prestación.] 

5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento  

Corresponde al Responsable del Tratamiento:  

a) Entregar al Encargado del Tratamiento los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este 

Contrato.  

b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado del Tratamiento.  

c) Realizar las consultas previas que corresponda.  
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d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del Reglamento 

General de Protección de Datos por parte del Encargado del Tratamiento.  

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 

 

Y en prueba de conformidad con lo que antecede, ambas partes firman el presente Contrato, 

por duplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados más abajo. 

 

 

En [ciudad], a [fecha] 

[nombre completo] 

[denominación social] 

 

 

En [ciudad], a [fecha] 

[nombre completo] 

[denominación social] 
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ANNEX 7.-  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Dades de l'empresa: Raó Social, CIF, CNAE , telèfon, fax, persona de contacte, etc. 

Certificat de la Seguretat Social respecte a l'estat de corrent de pagament, o TC1’s. 

Còpia de pòlissa de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut. 

Certificat conformi l'empresa compta amb un MODEL ORGANITZATIU per al desenvolupament 

de la prevenció, de la seguretat i salut laboral dels seus treballadors. 

Avaluació de riscos i pla de mesures preventives dels treballs a realitzar en les instal·lacions 

de Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

Nom del responsable directe de realització dels treballs o serveis. 

Llistat de treballadors que realitzaran tasques en les instal·lacions de Fundació del Gran Teatre 

del Liceu. 

Justificant de lliurament als treballadors de la informació dels riscos del seu lloc de treball. 

Certificat conforme els treballadors que van a participar en els treballs a desenvolupar han rebut 

formació de prevenció específica per a aquest tipus de treball. 

Certificats mèdics segons el qual els treballadors que participin en els treballs són APTES per al 

seu lloc de treball i activitat a realitzar o renúncia (si procedeix). 

Registre de lliurament de EPIs als treballadors que participen en els treballs en les instal·lacions 

de  Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

Documentació acreditativa del nomenament del recurs preventiu en cas d'operacions que ho 

requereixi (per exemple, treballs en altura). 

Llistat de subcontractes, amb persona de contacte, telèfon, fax o email (en el cas que l'empresa 

hagi subcontractat activitats). En aquest cas, acreditació que la subcontracta ha complert amb 

les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (avaluació, informació, 

formació, lliurament de EPIs i aptituds mèdiques) 

 


