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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la Direcció Executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona,
corresponent a les edicions 2021, 2022 i 2023, amb mesures de contractació pública
sostenible.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
-

La no realització d’operacions financeres que siguin considerades delictives en paradisos
fiscals.
Criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils
Criteris de sostenibilitat en les exposicions
Criteris de sostenibilitat en els esdeveniments
Criteris de subcontractació amb empreses d’economia social

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots
amb la motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient.
2. Règim jurídic
Aquest contracte té naturalesa de contracte administratiu especial als efectes de l’article 25
1.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i se subjecta a
aquest plec, al plec de prescripcions tècniques (PPT) i documentació complementària i annexa i
les regulacions de l’esmentada LCSP i la normativa de desenvolupament.
Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es regularan,
entre d’altres normes, pel decret d’Alcaldia, de 24 d’abril de 2017, sobre la contractació
pública, sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril.
També li és d’aplicació el decret d’Alcaldia, de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, contractistes
o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
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És també d’aplicació tota la normativa sectorial i/o municipal d’obligat compliment per a
l’obtenció de llicències o autoritzacions necessàries per realitzar la Cursa.

Clàusula 2. Règim econòmic i valor estimat del contracte
El present contracte es realitza totalment a risc i ventura de l’empresari i són a càrrec seu les
despeses que comporta l’execució de les Curses tal i com es descriu en el plec de prescripcions
tècniques. L’import total d’execució del contracte pel termini de durada dels quatre anys és de
8.147.804,43 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 21%.
Desglossament de l’import d’execució del contracte:
Any
2021
2022
2023
Total

Import net
2.244.574,22
2.244.574,22
2.244.574,22
6.733.722,66

%
IVA
21
21
21
21

Import IVA
471.360,59
471.360,59
471.360,59
1.414.081,77

Import total
€
2.715.934,81
2.715.934,81
2.715.934,81
8.147.804,43

La retribució de l’empresari per la realització de l’objecte del contracte, consisteix en el dret a
percebre els preus d’inscripció dels participants de les Curses, tal i com es defineix al Plec de
Prescripcions Tècniques.
En cap cas rebrà una retribució per part de l’Institut Barcelona Esports. Tanmateix, també li
correspon a l’empresari l’obtenció dels rendiments per gestió i comercialització dels drets de
televisió en les condicions que més endavant s’exposaran.
Els acords del contractista amb els patrocinadors hauran de respectar la normativa gràfica
aprovada per l’Ajuntament, aquesta obligació constitueix una obligació contractual essencial i
el seu incompliment pot ser qualificat com a falta molt greu.
Els preus d’inscripció de les curses són els següents:
Per la Mitja Marató
Mitja Marató Barcelona
Primer tram fins 10.000 inscripcions:
Segon tram, a partir de la inscripció 10.001

preu
32 €
36 €

Per la Marató
Marató Barcelona
Primer tram fins 10.000 inscripcions
Segon tram des de la inscripció 10.001 fins la 17.000
Tercer tram a partir de la inscripció 17.001

65 €
78 €
89 €

Per la inscripció combinada de la Mitja Marató i la Marató

Primer tram fins 10.000 inscripcions
Segon tram des de la inscripció 10.001 fins la 17.000
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Els ingressos obtinguts per les inscripcions no són suficients per equilibrar el pressupost de la
cursa. Per tant, s’estima que caldrà obtenir patrocinis per un valor anual d’1.116.755,02 euros
en cadascuna de les edicions de les dues curses.
En cas d’augment del tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit l’increment serà
repercutit directament sobre els preus d’inscripció experimentant aquest la variació que
correspongui.
El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat, és d’11.222.871,10 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta
xifra inclou l’import total que podria ser retribuït a l’empresa contractista, incloent la possible
pròrroga, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
Any
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

VE prestació

VE
eventuals
pròrrogues

2.244.574,22
2.244.574,22
2.244.574,22

6.733.722,66

2.244.574,22
2.244.574,22
4.489.148,44

SUMA
2.244.574,22
2.244.574,22
2.244.574,22
2.244.574,22
2.244.574,22
11.222.871,10

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada de les prestacions s’estendrà des de l’endemà de la data de la seva formalització
fins a quatre mesos desprès de realitzada la Marató de Barcelona corresponent a l’edició de
2023, i comprendrà la realització de les edicions 2021, 2022 i 2023. En tot cas, dintre de les
prestacions a realitzar en els quatre mesos posteriors a la realització de la Marató de Barcelona
corresponent a l’edició de 2023 o de la seva prorroga, en el seu cas, s’inclou les prestacions
relacionades amb les pagines web, la difusió per xarxes socials i la tramitació de les
inscripcions per la propera edició de la Mitja Marató i la Marató, les quals hauran d’entregar-se
a l’IBE o qui a aquest indiqui, en format compatible i sense costos afegits als contemplats en
aquest contracte.
En el termini màxim de quatre mesos abans de realitzar l’edició de la Marató de Barcelona
corresponent a l’any 2023, l’Administració podrà decidir la pròrroga del present contracte per
dos edicions més de la Marató i Mitja Marató que correspondran als anys 2024 i 2025. Aquesta
pròrroga serà d’obligat compliment per al contractista.
Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per l’empresa si l’avís de
pròrroga es comunica com a mínim amb quatre mesos d’anticipació a la data de realitzar la
Marató corresponent a l’any 2023.
La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà des de l’endemà de la
formalització del contracte fins a 4 mesos després de l’edició de la Marató de 2025.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1. L’òrgan de contractació és el Consell Rector i la persona interlocutora per aquest contracte
és el Sr. Carles Vallès, coordinador d’Esdeveniments Esportius, adscrit a la Direcció de
Promoció i Esdeveniments Esportius, telèfon 93 402 30 00, correu electrònic cvalles@bcn.cat i
adreça a l’avinguda de l’Estadi, núm. 40 (08038 Barcelona).
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2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IBE/customProf

Clàusula 5. Expedient
d'adjudicació

de

contractació

i

procediment

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
El procediment d’adjudicació és el procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant.

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions
dels articles 65 i 71 LCSP.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Mesura social.En aplicació del decret d’Alcaldia, de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en
l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la
previsió de l’article 69 LCSP.
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima següents:
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Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits
específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP. La correspondència es
determinarà a partir del codi CPV.
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor igual o superior
a 2.500.000,00 euros.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Haver executat o realitzat una marató homologada amb una mitjana de 5.000 esportistes
arribats a meta, com a mínim en tres edicions en els últims 5 anys, havent superat, en una de
elles els 8.000 esportistes arribats a meta.
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores.
Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a
la clàusula següent.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les
empreses licitadores
La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament amb els
números 1, 2A (que inclourà un sobre en el seu interior, en el qual el licitador presentarà la
seva oferta sense cap signe que pugui identificar l'empresa que la presenta) i 2B.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la
seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal
l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre
que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article
133 LCSP.
Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’Ajuntament
de Barcelona d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
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protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació
municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de
serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos
d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques)
proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil
de licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta
implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera si dins d’un sobre s’inclou
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el seu
secret i afectant l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses
licitadores, implicarà l’exclusió de la licitació.
Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Declaració Responsable per al procediment
relatiu a l’expedient núm. 20190436, que té per objecte la Direcció Executiva de la Marató i la
Mitja Marató de Barcelona, corresponent a les edicions 2021, 2022 i 2023, amb mesures de
contractació pública sostenible, tramitat per l’Institut Barcelona Esports, presentada per
l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ......
e-mail..... "
El sobre ha de contenir:
La declaració responsable de l’empresa licitadora segons el model que s’adjunta com a annex
núm. 1A.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de presentar
la corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior. A més de la declaració
responsable, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte, annex núm.
1B.
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 75 i 140.1.c)
LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra
declaració responsable separada per cadascuna de les empreses.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en
territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i
de l’adjudicatària 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 a l’empresa
licitadora.
L’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de
la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al
bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya,
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en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A:. A l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2A. Proposició per al procediment relatiu al contracte que té per objecte la
Direcció Executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona, corresponent a les edicions
2021, 2022 i 2023, amb mesures de contractació pública sostenible, expedient núm.
20190436, tramitat per l’Institut Barcelona Esports, proposició presentada per l’empresa
........ amb NIF ...... Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor”
Dins aquest sobre, els licitadors han de incloure un altre sobre tancat i identificat amb un
"lema" on estarà la seva oferta. Dins d'aquesta oferta no ha d'haver-hi cap signe que
pugui identificar l'empresa que la presenta (logo, signatura del representant, ....). La
Mesa de Contractació, que obrirà el sobre núm. 2A, només li facilitarà al Comitè d’Experts, el
sobre tancat identificat amb el “lema” que el licitador hagi triat, anonimat que s’ha d’estendre
tant a la documentació presentada en suport paper com en altres suports (pen-drive...).
Cas contrari, quedaran exclosos de la licitació.

Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10 “Criteris de valoració de les
ofertes” del present plec.
Sobre núm. 2B: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu al contracte que té per objecte la
Direcció Executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona, corresponent a les edicions
2021, 2022 i 2023, amb mesures de contractació pública sostenible, expedient núm.
20190436, tramitat per l’Institut Barcelona Esports, presentada per ....... amb NIF.... Proposta
que s’avalua en base a criteris automàtics.”
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o persona que
el representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10, “Criteris de
valoració de les ofertes” del present plec. S’adjunta el model en l’annex núm. 2.

Clàusula 9. Presentació de la documentació i de les
proposicions
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en
les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments
dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà en el perfil de
contractant de forma agregada sense identificar l’empresa emissora de la consulta. Les
respostes tindran caràcter vinculant.

Pàg. 8 de 41

NÚM EXP._ 20190436_ PLEC ADMINISTRATIU

Institut Barcelona Esports
El termini per a la presentació de la proposició serà de mínim 15 dies naturals a comptar des
del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de
proposicions.
Les proposicions es podran presentar a l’oficina del Registre General de l’Ajuntament de
Barcelona a l’Institut Barcelona Esports, situada a l’avinguda de l’Estadi, núm. 40 (08038),
amb horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. També podran presentar-se a qualsevol
altre oficina de l’esmentat Registre.
Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.
També es poden presentar les proposicions, per correu postal, sempre dins del termini de
presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d`imposició
de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta,
mitjançant fax o correu electrònic com a màxim el darrer dia del termini de presentació
d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remés l’oferta serà vàlida si hi
consten la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les
comunicacions i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries. Transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació
de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu
als efectes d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
1. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor :

1.1
1.1.1

1.1.2
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Infografies d’avituallaments de La Marató
de Barcelona, fins a
Infografia de l’avituallament del Km. 5,
fins a
a) Per la claredat de la presentació, fins a
b) Per la presentació de la informació
mitjançant un disseny atractiu, fins a
c) Pel seguiment d’un flux narratiu lògic i la
seqüenciació cronològica de les accions i
la presència dels recursos humans, fins a
Infografia de l’avituallament del Km. 25,
fins a
a) Per la claredat de la presentació, fins a
b) Per la presentació de la informació
mitjançant un disseny atractiu, fins a

10 punts
5 punts
1 punt
2 punts

2 punts
5 punts
1 punt
2 punts
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c) Pel seguiment d’un flux narratiu lògic i la
seqüenciació cronològica de les accions i
la presència dels recursos humans, fins a

2 punts

Es valorarà la bona i ràpida comprensió visual dels
procediments i de les accions a realitzar per al muntatge i
gestió dels avituallaments de la cursa corresponents als
kms. 5 i 25. Les infografies s’hauran de presentar en
format DIN A3 amb una extensió màxima de 2 fulls a
doble cara per a cada una elles. El seu contingut està
detallat al punt 9.1.1 de l’Informe de necessitat del
present contracte.

1.2
1.2.1

1.2.2

Disseny de les zones de sortida i arribada
de La Marató de Barcelona, fins a
Disseny de la zona de sortida, fins a
a) Per la correcció en la distribució espacial
dels serveis (ordenació, accessibilitat,
seqüenciació lògica, ben anunciats i
senyalitzats i que permetin bon fluxos en
els moments de màxima concentració
d’esportistes), fins a
b) Per l’originalitat en l’animació, tan de les
accions com dels acompanyaments sonors,
fins a
c) Per la seqüenciació de les accions del
cronograma de muntatge i d’animacions,
fins a
Disseny de la zona d’arribada, fins a
a) Per
l’originalitat
de
la
proposta
d’ambientació de la recta d’arribada i la
transformació de la de la sortida en recta
d’arribada donant la possibilitat d’allotjar
públic en ambdós costats de l’Av. Reina
Maria Cristina, fins a
b) Per l’originalitat, viabilitat, simplicitat i
emotivitat en la cerimònia de lliurament de
la medalla; moment que ha de ser especial
i àgil per evitar cues i aglomeracions, fins a
c) Per
l’originalitat
i
sostenibilitat
de
possibilitar
animacions
actives
dels
seguidors a la recta del carrer Sepúlveda
possibilitant la interactuació amb objectes,
estris ... per animar els esportistes, fins a
d) Per la correcció en la seqüenciació de les
accions del cronograma de muntatge i
d’animacions, fins a

16 punts
8 punts

4 punts

1 punt

3 punts
8 punts

4 punts

2 punts

1 punt

1 punt

Els projectes de les dues zones caldrà presentar-los en 3
documents per a cada una, amb el contingut i
característiques que es relacionen al punts 9.1.2.1 i
9.1.2.2 de l’informe de necessitat del present contracte

1.3
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ciutadania, fins a
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(El Projecte de l’APP s’ha de presentar encriptat en una
memòria USB amb el títol MB_lema del licitador del
licitador. En pantalla s’ha de veure una icona amb aquest
títol i en clicar sobre s’ha de desplegar la navegació per
tota l’aplicació que ha de permetre accedir a tota la
informació com es veuria en un smartphone. La
informació ha de tenir la veracitat que permet el fet de
consultar
el
web
de
la
cursa
https://www.zurichmaratobarcelona.es/, les normes de
circulació o les línies de transport públic vigents a la ciutat
(Clàusula 4.2 del PPT)

1.3.1

Tipologia i format de l’aplicació, fins a
a) Per l’arquitectura dels tres espais de
continguts
(esportista,
seguidors,
ciutadania), fins a
b) Per la distribució i disposició dels menús i
el seu desplegament per accedir als
continguts, fins a
c) Per la imatge del web (atractiva, clara
amb facilitat de lectura i orientació en la
navegació), fins a

6 punts

2 punts

2 punts

2 punts

(Es valorarà la comprensió de la informació
mitjançant una navegació àgil, entenedora i fàcil,
amb una imatge visualment atractiva que permeti
una fàcil lectura i orientació en la navegació)

1.3.2

Per l’apartat específic adreçat a la
ciutadania, fins a
a) Per l’estructura i continguts amb la
informació prèvia a la cursa (prohibicions
d’estacionament durant el recorregut o
per celebració de la Fira del Corredor amb
concreció de dies i horaris, mobilitat en
transport públic de superfície i en vehicle
privat, fins a
b) Per la informació de la mobilitat i el seu
accés, en temps real, durant la celebració
de la cursa, fins a

5 punts

3 punts

2 punts

(Es valorarà la claredat i la immediatesa de la informació
en relació als possibles talls de carrers, la posició de la
cua de la cursa, l’alliberament de la circulació i els
possibles embussos en els carrers propers a la cursa...
amb possibilitat de comptar amb notificacions push –
caldrà expressar la proposta concreta de notificacions.
En el transport públic de superfície es valorarà la
comunicació del restabliment del servei mitjançant el web
de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona (https://com-shiva.barcelona.cat/transit) per tal que amb el mínim de
missatges en produeixi la informació més concreta i
eficaç.)

1.3.3

Per la informació paral·lela a la web App,
fins a
a) En la plataforma Google Maps, fins a

3 punts
2 punts

(Es valorarà el contingut de l’anunci i la manera d’arribar i
de fer-se veure en els terminals de telefonia que disposin
de l’APP i que estiguin operatius a la ciutat (notificació
push i pantalles posteriors, visualització mapa de la ciutat
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...)
Per concretar el que es demana, a títol orientatiu, es
mostra un exemple d’informació publicada d’un
esdeveniment:

b) En la plataforma Waze, per la incorporació
d’alternatives de ruta evitant el circuit de
la cursa, fins a

1 punt

(Per valorar aquests apartats a) i b) caldrà presentar en la
mateixa memòria USB –i també en paper- els documents
que s’indiquen als punts 9.1.3.1 i 9.1.3.2 a l’informe de
necessitat del present contracte)

1.4

Proposta de campanya comercial, fins a
a) Per la coherència de la proposta en relació
a la concordança entre els objectius
específics i els mitjans proposats per
arribar a les finalitats indicades, fins a
b) Per la capacitat de penetració en els
mercats internacionals i els recursos
econòmics destinats en les corresponents
campanyes, fins a
c) Per l’estructura temporal de les accions
programades als targets definits, fins a
d) Per la diversitat de mitjans en la campanya
específica adreçada als atletes locals, fins a

15 punts

4 punts

5 punts
4 punts
2 punts

El contingut de la campanya està contingut al punt 9.1.4
de l’Informe de Necessitat del present contracte

Puntuació total d’aquests criteris (sobre 2A): 10 + 16 + 14 + 15 = 55 punts
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha
d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2A, de la manera i les condicions establertes
a la clàusula 8 del present plec.
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2. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
2.1

Millores en la dimensió esportiva, fins a
a) Per l’increment, de la dotació econòmica per a la
contractació d’esportistes d’elit per a la cursa de
la Mitja Marató prevista a la clàusula 2.20 del
PPT i 9.2.1 de l’informe de necessitat, fins a

18 punts

4 punts
Les puntuacions s’assignaran de manera proporcional
directa aplicant la fórmula següent:
(Com la base estipulada al pressupost de la cursa és de
85.030 €, no s’admetran imports inferiors a aquesta
quantitat)

b) Per l’increment, de la dotació econòmica per a la
contractació d’esportistes d’elit per a la cursa de
la Marató prevista a la clàusula 2.20 del PPT i
9.2.1 de l’informe de necessitat
12 punts
Les puntuacions s’assignaran de manera proporcional
directa aplicant la fórmula següent:
(Com la base estipulada al pressupost de la cursa és de
297.254 €, no s’admetran imports inferiors a aquesta
quantitat)

c) Avituallaments: per l’increment dels serveis
d’hidratació i alimentació dels esportistes de La
Marató, prevista a la clàusula 2.14 del PPT
- Increment d’1 avituallament líquid al Km
12,5
0,25 punts
- Increment de 2 avituallaments líquids al Km
12,5 i Km 17,5
0,50 punts
- Increments de 3 avituallaments (2 líquids +
1 sòlid-líquid) al Km 12,5, Km 17,5 i Km
22,5
0,75 punts
- Increment de 4 avituallaments (2 líquids + 2
sólid-líquid) al Km 12,5, Km 17,5 Km 22,5 i
Km 27,5
1 punt
- Increment de 5 avituallaments (2 líquids + 3
sòlid-líquid) al Km 12,5, Km 17,5 Km 22,5,
Km 27,5 i al Km 27,5
2 punts
2.2
2.2.1

Millores en la dimensió ambiental, fins a
Mobilitat sostenible: per l’ús de vehicles amb baix
impacte
ambiental
en
totes
les
accions
organitzatives relacionades amb el transport
d’atletes, de la organització i vehicles de la cursa,
fins a
a) Per l’ús de vehicles de prioritat 1 en totes les
accions de la cursa
b) Per l’ús de vehicles de prioritat 2 en totes les
accions de la cursa
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c) Per l’ús de vehicles de prioritat 3 en totes les
accions de la cursa

0,5 punt

A efectes informatius les prioritats dels vehicles
estan recollides i definides a la clàusula 3.1 del
PTT

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Tèxtil net i reciclat: per la confecció neta de la
samarreta utilitzant productes que no siguin nocius
per a la salut i l’ús de fibres reciclades en la seva
producció, fins a
a) Pel certificat d’ús de polièster reciclat en la
confecció
b) Per la certificació estàndard 100 by Made in
green Oeko Tex ®, o equivalent, de la
marca tècnica
Grup electrogen de baix impacte: per disposar d’un
grup electrogen a gas que generi energia més neta
pels diferents equips elèctrics de la zona de sortida i
arribada
Càlcul i compromís de reducció de la petjada de
carboni:
Pel compromís de contractació d’una empresa
especialitzada per tal de realitzar el càlcul de
petjada de carboni de l’esdeveniment pel que fa a
l’abast de decisió i control de l’organització que
inclou aquesta petjada en els mitjans i recursos
posats a disposició de la cursa per part de
l’organitzador i dels seus proveïdors, excloent la
dels esportistes i assistents.

4 punts
2 punts
2 punts

1 punt

(El càlcul es basarà en metodologies reconegudes com, p.
e., la de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la ISO
14067 o el Greenhouse Gas Protocol (GHG) i haurà de
tenir en compte els factors d’emissions establerts per
fonts oficials com les de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, el Ministeri de Medi Ambient o bases de dades
d’Anàlisi de Cicle de Vida (p. e. Ecoinvent). Els serveis o
productes que es presentin com a neutres en emissions
hauran de ser acreditats mitjançant el corresponent
certificat de compensació.)

2.2.5

Compensació
de
les
emissions
GEH
dels
organitzadors
i
dels
esportistes
participant,
realitzada mitjançant la inversió en productes de
carboni d’alta qualitats certificats mitjançant algun
dels estàndards següents: Verified Carbon Standard
(VCS) o Gold Standard, fins a
a) Per la compensació vàlida del càlcul de la
petjada de carboni
b) Per posar a disposició dels esportistes en el
formulari d’inscripció una plataforma que
permeti realitzar el càlcul de la seva petjada
de carboni personal derivada de la
participació en la cursa i compensar les
seves emissions i la dels acompanyants, si
escau, mitjançant la compra de crèdits de
carboni Verified Carbon Standard o Gold
Standard

3 punts

3 punts
2 punts

1 punt

(El càlcul d’aquesta petjada haurà de comprendre el
transport entre el lloc d’origen i la ciutat de Barcelona,
l’allotjament i el transport entre el lloc d’allotjament i el
punt d’inici de la cursa; la plataforma haurà de generar
un registre de totes les compensacions fetes de manera
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que es pugui portar un control i emetre un certificat per
cada un dels esportistes o assistents que compensin la
seva participació.)

2.3
2.3.1

Millores en la dimensió social, fins a
Cànon variable Mitja Maratò, fins a
S’estableix un cànon variable per a diferents trams
des de la inscripció 15.001 fins a la 25.000. Si se
supera aquesta última, s’aplicarà un cànon linial
fent la mitjana de les propostes fetes en els
apartats A, B, C, D i E:
A: 15.001 a 16.000 (proposta licitador ≤ al 40 %
16.001 a 17.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
B: 17.001 a 18.000 (proposta ≤ a la proposta A)
18.001 a 20.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
C: 19.001 a 20.000 (proposta ≤ a la proposta B)
20.001 a 21.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
D: 21.001 a 22.000 (proposta ≤ a la proposta C)
22.001 a 23.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
E: 23.001 a 24.000 (proposta ≤ a la proposta D)
24.001 a 25.000 (0 %, tram sense cànon
variable)

13 punts
4 punts

S’ha de presentar el percentatge, sense decimals,
que es proposa per a cadascun dels apartats:

La puntuació màxima serà per l’oferta més alta i la resta es
calcularà de manera directament proporcional.

(L’increment del cànon serà sense IVA, però l’IBE
facturarà l’import d’aquest cànon, després de cada edició
de la cursa, aplicant l’IVA corresponent)

2.3.2

Cànon variable Marató, fins a
S’estableix un cànon variable per a diferents trams
des de la inscripció 15.001 fins a la 25.000. Si se
supera aquesta última, s’aplicarà un cànon linial
fent la mitjana de les propostes fetes en els
apartats A, B, C, D i E:
A: 17.001 a 18.000 (proposta licitador ≤ al 40 %
18.001 a 19.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
B: 19.001 a 20.000 (proposta ≤ a la proposta A)
20.001 a 21.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
C: 21.001 a 22.000 (proposta ≤ a la proposta B)
22.001 a 23.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
D: 23.001 a 24.000 (proposta ≤ a la proposta C)
24.001 a 25.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
E: 25.001 a 26.000 (proposta ≤ a la proposta D)
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26.001 a 27.000 (0 %, tram sense cànon
variable)
S’ha de presentar el percentatge, sense decimals,
que es proposa per a cadascun dels apartats:

La puntuació màxima serà per l’oferta més alta i la resta es
calcularà de manera directament proporcional.

2.3.3

(L’increment del cànon serà sense IVA, però l’IBE
facturarà l’import d’aquest cànon, després de cada edició
de la cursa, aplicant l’IVA corresponent)
Per Subcontractació social: Per la subcontractació

d’empreses d’inserció social en algun dels serveis
de la cursa (clàusula 4.1 PPT), fins a
a) Per la subcontractació d’1 empresa
b) Per la subcontractació de 2 o més empreses

1 punt
0,5 punts
1 punt

(En el moment en què el licitador es proposi com
adjudicatari
haurà
d’acreditar
l’acord
previ
de
col·laboració que especifiqui la tipologia del servei i la
voluntat de signar conveni per la durada del contracte de
direcció executiva.)

2.3.4

Pel compromís d’establir un programa solidari i
generar una plataforma que aculli els projectes de
solidaritat proposats per entitats, esportistes,
patrocinadors, ... tal com recull la clàusula 4.5 del
PPT

2 punts

Puntuació total d’aquests criteris (sobre 2B) : 18 + 14 + 13 = 45 punts
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure
necessàriament i únicament al Sobre núm. 2B.
Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables automàticament): 55 + 45 = 100 punts

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el
criteri de desempat següent tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de
desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les
corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què
es produeixi l’empat: de conformitat amb allò establert a l’article 147.1 in fine:
Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat
superior al que els imposi la normativa. Tindrà preferència en l'adjudicació del contracte
l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.
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En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.

Clàusula 11. Mesa de contractació i Comitè d’Experts
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: Sr. David Escudé Rodríguez, president de l’Institut Barcelona Esports en virtut de
la delegació efectuada pel Consell Rector de l’Institut, per resolució de data 24 d’octubre de
2019, publicada al BOPB en data 10 de desembre de 2019.
Vocals:
Sra. Susana Closa Castella, gerent de l’Institut, o persona que es designi.
Sr. Manel Gómez València, secretari delegat de l’Institut, o persona que es designi.
Sr. Rafael Gimeno Martínez, interventor delegat de l’Institut, o persona que es designi.
Sr. Miguel Angel Vilches Blasco, cap de Departament d’Administració de l’Institut, o persona
que es designi.
Sr. Gabriel Arranz Herrero, director de Promoció i d’Esdeveniments Esportius, o persona que
es designi.
Sr. Carles Vallès Casademont, coordinador del Departament d’Esdeveniments, o persona que
es designi.
2. Actuarà com a secretari/ària de la Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació.
3. En aplicació de l’article 146.2.a de la LCSP, donat que la puntuació dels criteris avaluables
mitjançant judici de valor és superior a la dels criteris avaluables de forma automàtica, es
constitueix el Comitè d’Experts, que compten amb la qualificació apropiada per valorar els
criteris, compost pels membres següents:
a. Núria Munell Casadesús. Tècnic jurista especialitzada en contractació pública, adscrita
als Serveis Jurídics Centrals de l’Ajuntament de Barcelona.
b. Jessica Bonet. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). Màster en Alt
Rendiment.
(COE-U.Autónoma Madrid), Màster en Fisiologia Integrativa (UB).
Professora d'educació física, investigadora, entrenadora i assessora de marques de
running. Esportista federada: Campiona d’Espanya de cros de clubs (CN Reus Ploms), 2
vegades subcampiona d'Espanya de cros de clubs (CR Reus Ploms) Subcampiona de
Catalunya de 3000 m obstacles (CA Vic). Esportista popular; guanyadora de
Correbarris, Cursa Rac 1, Cursa de Cornellà, Barcelona Salomon Run, Mitja Marató de
Montornès, Maratest 15 km, mitja de Cambrils, podi a la mitja de Bilbao, als 10 km dels
Jardins de Luxemburg de París, als 10 km BBVA de Madrid, ...Finalitza les Majors aquest
abril a Londres. Fundadora del grup de running run4you.
c. Sònia Güell. Doctora en Dret. Professora Universitària (UB).. Dirigent del Reial Club
Marítim de Barcelona. Organitzadora d’esdeveniments de rem. Esportista federada.
d. Albert Balcells. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). Organitzador
d’esdeveniments de cursa a peu i ciclisme (diversos Campionats del Món). Ex-esportista
internacional en ciclisme. En categoria juvenil participà en el Campionat del Món del
1991 i fou campió d’Espanya. Guanyà quatre Campionats de Catalunya (1992, 1993,
1994, 1996). El 1995 ocupà el primer lloc de la classificació estatal, la segona posició a
la Copa d’Espanya i la tercera a l’Obert d’Espanya. Formà part de la selecció espanyola
que participà en la primera competició de BTT als Jocs Olímpics d’Atlanta (1996). El
1998 deixà la competició després d’haver pres part en quatre Campionats del Món, cinc
d’Europa i 25 mànegues de la Copa del Món. Entrà a la Federació Catalana de Ciclisme
com a tècnic de BTT en les dues modalitats. El 2001 fundà l’empresa Ocisport, SL, que
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e.

f.
g.

h.
i.

j.
k.

organitzà la Copa Catalana, la VolCat (Volta a Catalunya en BTT), la Copa del Món de
Vallnord, els Campionats d’Espanya de BTT i la Copa del Món de trial.
Jordi Monge. Arquitecte Superior. Maratonià ( a part de la Marató Barcelona 9 maratons
internacionals, curses ciclistes de gran fons i Half Iron Man).President de Corredors. Cat
(2010-2015); el club d’atletisme popular amb més associats
d’Espanya. Màxim
responsable de l’organització de les 24 hores d’Ultrafons de Barcelona (2008-2019).
Nuria Hernández. Llicenciada en CAFE, tècnica d’Esports de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Xavier Patón. Gerent de la Tercera Tinença d’Alcaldia. Llicenciat en Ciències Polítiques,
llicenciat en Hispàniques. Ha estat Director de Participació i Comunicació a l’Ajuntament
de Barcelona i Responsable de Patrocinis i Grans Comptes de Transports Metropolitans
de Barcelona. Corredor popular.
Xavier Bachs. Cap d’Unitat de Barcelona Serveis Municipals. Persona que va “construir”
el primer contracte de la Marató a l’any 2005.
Josep Anton Rojas. Cap de Turisme Actiu i Creuers, adscrit a Turisme de Barcelona
(consorci que promou la ciutat de Barcelona com a destinació turística) President de
Run to live, associació d’esportistes que practiquen running. Maratonià popular que ha
participat en diverses curses internacionals.
Rosa Pueyo i Porta. Cap Xarxa de Comunicació de la Direcció de Serveis de Comunicació
de l’Ajuntament de Barcelona.
Anna Giralt, experta en planificació de pla de mitjans adscrita a la Direcció Executiva de
Comunicació.

El comitè de persones expertes no tindrà coneixement de la identitat de les empreses que
presenten els diferents projectes a valorar dins dels criteris que depenen d’un judici de valor.
Aquesta confidencialitat quedarà desvetllada un cop realitzat l’informe que adjudiqui les
puntuacions per a cadascun dels projectes en el si de la taula de contractació.
Les persones que composen la mesa de contractació i el Comitè d’experts regiran el seu
comportament per les pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament
de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la
Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera
reunió que no concorren cap conflicte d’interessos.

Clàusula 12. Obertura de les proposicions
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la
finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació
integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un
termini de 3 dies hàbils per esmenar-los.
2. D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura del sobre núm. 2A s’efectuarà en el termini
màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
L’obertura dels sobres 2A i 2B es realitzarà en acte públic. Respecte al sobre 2A cal tenir
present que la Mesa de Contractació es limitarà a comprovar que dins del sobre consta l’altre
sobre amb la proposta del licitador, el qual es passarà al Comitè d’Experts per a la seva
valoració. La data i lloc s’informarà en l’anunci de licitació en el perfil de contractant.

Clàusula 13. Adjudicació del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el
termini màxim de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar la
anormalitat de les ofertes.
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D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït
l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
Prèviament a l’adjudicació es requerirà l’empresa licitadora que es proposi com adjudicatària
perquè presenti si s’escau la documentació que se li sol·liciti.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en
aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-

-

-

Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari:
-

Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

-

Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà 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.

-

Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de
classificació.

-

Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola i acreditació de tenir
oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves
operacions, així com de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Tanmateix, es
prescindirà de l'esmentat informe de reciprocitat en aquells contractes subjectes a
regulació harmonitzada, en relació a les empreses d'Estats signataris de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç.

Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica:
-

Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent
i validat per la Secretaria General de la Corporació o Secretaria Delegada corresponent
a l'òrgan gestor de l'expedient de contractació.

-

DNI del representant i del signant de la proposició econòmica.

En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi
estan subjectes:
-

1. Alternativament, un d’aquests documents:
-
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o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al
Cens corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del
contracte;
o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
o el document de declaració en el Cens corresponent.
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-

2. A més, només per a les persones jurídiques:
-

-

Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst
o, si no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb
l’objecte del contracte;
i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de
l’impost.

- Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents.
També es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar que
l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de
la consulta i s’incorporarà a l’expedient.
Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels requisits
d’aptitud i solvència són:
-

Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la
documentació acreditativa corresponent.

-

Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i
el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa; si
s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el
destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a
l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis.

La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar des del
requeriment realitzat mitjançant comunicació electrònica
Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva s'adjudicarà
el contracte dins dels 5 dies següents al de la recepció de l'esmentada documentació.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP i 159.4, si l’empresa licitadora no presenta la documentació
requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que
retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa
licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
En cas de falsedat de la declaració responsable presentada per l’empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent
incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.

Clàusula 14. Garantia definitiva
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import d’execució, IVA exclòs, equivalent a
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336.686,13 euros, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar
requeriment mitjançant comunicació electrònica

des de l’enviament del

La garantia que no es constitueixi mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha de
constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval
bancari o per contracte d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà ferse per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del
contracte
1. L'acte d’adjudicació serà notificat a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies
següents a que hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el en el perfil de
contractant.
2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores. Si un cop finalitzat aquest
termini no s’ha interposat recurs especial que impliqui la suspensió del procediment, o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, es requerirà l’empresa adjudicatària perquè en
un termini no superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del requeriment
concorri a formalitzar el contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP , si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que l’empresa
adjudicatària retira la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació al
següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes,.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte i el document contractual es publicaran en el perfil de
contractant. L’anunci en el perfil es realitzarà en un termini no superior a 15 dies des del
perfeccionament del contracte.

Clàusula 16. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà a partir de l’endemà de la seva formalització.

Clàusula 17. Abonaments de la retribució a l’Institut
Barcelona Esports
Com a màxim el darrer dia del mes següent en que es realitzi la Marató i la Mitjà Marató de
Barcelona, el contractista aportarà a l’IBE els documents acreditatius del nombre total
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d’inscripcions realitzades i el total dels ingressos aconseguits a la corresponent edició de la
Mitja Marató de Barcelona i de la Marató.
El pagament de les contraprestacions a l’IBE es realitzarà en el termini màxim d’un mes un cop
presentats els respectius documents acreditatius del nombre total d’inscripcions i ingressos.
En el supòsit que per interès públic o causa de força major no imputables al contractista,
l’edició de la Marató de Barcelona o de la Mitja Marató de Barcelona d’un determinat any no es
pogués realitzar, el contractista es veurà exonerat del pagament dels imports recollits en
aquest contracte.

Clàusula 18. Revisió de preus
En aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 19. Responsable del contracte
Es designa a Sr. Carles Vallès Casademont, com la persona responsable del contracte, a qui li
correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article
62.1 LCSP.

Clàusula 20. Condicions especials d’execució i obligacions
de l’empresa contractista
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents:
1.1 De caràcter social:
1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció
principal i amb efecte deslliurador.

de contractació donarà
deu dies al·legui el que
de contractació farà el
del preu al contractista

1.1.2 L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas,
una vegada finalitzada la prestació.
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2. Condicions d’execució generals
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a:
a. Prestar els serveis i actuacions necessàries per a facilitar el bon desenvolupament de la
Marató i de la Mitja Marató de Barcelona i realitzar
les prestacions i activitats
complementaries d’acord amb la relació de prestacions continguda en el Plec de
Prescripcions Tècniques, amb l’aportació o contractació del mitjans humans i materials que
es requereixin.
b. Obtenir i sufragar permisos, llicències i autoritzacions de caràcter municipal quan la seva
finalitat sigui una activitat comercial. En altre cas, anirà a càrrec del contractant.
Tanmateix, haurà de disposar dels necessaris Plans d’Autoprotecció i d’emergències que,
juntament amb la resta de mesures preventives que es considerin adients per a evitar
qualsevol risc, permeti a l’IBE/Ajuntament de Barcelona sol·licitar i tramitar la corresponent
autorització d’activitat extraordinària.
c. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.
e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent i el Plec de Prescripcions
Tècniques.
f.

Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g. INSCRIPCIONS I INVITACIONS. L’IBE podrà disposar, per als seus compromisos
institucionals i/o comercials, fins a un màxim de dues-centes cinquanta (250) inscripcions
gratuïtes per cada edició de la Marató de Barcelona i un màxim de cent (150) per a la Mitja
Marató de Barcelona. Aquestes inscripcions no es consideraran de pagament.
Per altre banda, l’adjudicatari podrà disposar fins a un màxim de dos mil (2.000)
inscripcions gratuïtes per a cada edició de la Mitja Marató de Barcelona i dos mil (2.000)
per a la Marató de Barcelona, incloses les corresponents a intercanvis o acords amb
patrocinadors o productes oficials, considerant-se aquestes inscripcions de pagament.
h. SERVEI DE SEGURETAT, AUXILIAR I RADIO AFICIONATS. El contractista haurà de
contractar de manera directa els serveis de seguretat, auxiliars de via pública (suport a la
Guardia Urbana) i col·lectiu de radio que puguin ser requerits per a:
a) Control de l’espai on sigui necessari el control d’aforament (Marató Expo, Fira del
Corredor, guarda-roba, etc...)
b) Suport a la Guardia Urbana en els traçats urbans dels recorreguts de la Marató i Mitja
Marató. Aquest suport vindrà indicat per la corresponent Ordre de Servei que emeti la
Direcció de Planificació de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
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c) El seguiment i evolució de la prova, mitjançant el recolzament de radio aficionats que
complementin la tasca dels serveis mèdics i del servei auxiliar.
i.

PROTECCIÓ DE DADES. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no
siguin públics o notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del
contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat
exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de
dades i especialment en l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals i normes que la
desenvolupin. L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i
se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de
seguretat.
A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de
prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de:

j.



Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària/ària
manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de
tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en
estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.



Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.



Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest plec.



Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.



També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús
en el servei objecte del contracte.

k. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida per la persona responsable del contracte respecte
l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a
la Legislació d’Integració de persones amb diversitat funcional, la contractació de persones
amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres
Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s’estableixin als plecs
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l.

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys en
els que intervé l’organitzador en la seva generació i pels imports de 150.000,00 euros per
víctima i 600.000,00 euros per sinistre que haurà de presentar en qualsevol oficina del
Registre General de l’Ajuntament dins del termini d'un mes a comptar des de l'inici de les
prestacions, d’acord amb les condicions que s’estableixin al contracte.
Tanmateix, el contractista s’obligarà a contractar pòlissa d’assegurances de responsabilitat
civil i accidents que cobreixi a tots els participants a la Marató de Barcelona, estiguin o no
federats, i a tots aquells que participin o puguin participar en les activitats vinculades o
complementaries d’aquesta. Una copia d’aquesta pòlissa, inclòs el darrer rebut de
pagament de la corresponent prima, serà lliurada per el contractista a l’IBE no més tard de
quinze dies naturals abans de realitzar-se la corresponent edició de l’esdeveniment

m. Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de
l’empresa subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels
15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot
comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.

Clàusula 21. Potestats i obligacions de l’Institut Barcelona
Esports
Els drets i obligacions concrets de l’Institut Barcelona Esports a més dels assenyalats en el plec
de prescripcions tècniques són:
1. Potestats:
a) Mantenir la titularitat de la prova i conservar els poders de policia sobre el servei.
b) Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i els preus
d’inscripció que han de ser abonats pels corredors.
c) Fiscalitzar la gestió del contractista. A aquest efecte, l’Institut pot inspeccionar les
prestacions executades, els sistemes d’informació i les bases de dades; així com tota la
documentació relacionada amb l’objecte del contracte, i dictar ordres per mantenir o
restablir la prestació corresponent.
d) Assumir temporalment la gestió directa de l’objecte del contracte en els supòsits en què
no el presti o no el pugui prestar el contractista per circumstàncies que li siguin o no
imputables.
e) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament.
2. Obligacions:
a) Atorgar al contractista la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei
degudament.
b) Posar a disposició del contractista els béns i instal·lacions en la forma convinguda.
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Clàusula 22. Patrocinis i comercialització
El contractista serà el responsable de preparar, contractar i comercialitzar els corresponents
paquets i propostes de patrocini per a la comercialització de les diferents edicions de la Marató
de Barcelona, inclosos la seva dimensió Social, l’Oferta Turística i d’altres Activitats
Complementàries a la mateixa, si s’escau.
Així mateix, el contractista també es responsabilitzarà del patrocini i comercialització de la
Mitja Marató de Barcelona, en els mateixos termes del paràgraf anterior.
Per al cas de tittle sponsor (dret a afegir i vincular un nom comercial al nom de la Marató o a
alguna de les seves activitats complementàries, o de la Mitja Marató de Barcelona), el
contractista ho haurà de comunicar prèviament a l’IBE, sent aquest acte administratiu un
requisit sine qua non per a l’aplicació del tittle sponsor. En tot cas, el contractista ha de
respectar en la selecció d’aquest tittle sponsor, l’establert als següents paràgrafs.
Resten expressament excloses de patrocinar o col·laborar mitjançant contraprestació
publicitària o d’imatge amb la Marató de Barcelona i amb la Mitja Marató de Barcelona totes les
empreses que comercialitzin productes que tinguin limitada la seva publicitat per normativa
municipal, així com per la legislació de la Generalitat de Catalunya, Estatal i/o de la Unió
Europea.
Tanmateix, resta expressament exclòs de patrocinar o col·laborar mitjançant contraprestació
publicitària o d’imatge les empreses, marques o institucions quina activitat sigui entre les que
a continuació s’esmenten, sens perjudici de que aquest no es un llistat tancat ni taxatiu:
- Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i apostes esportives.
- Activitats relacionades amb la pornografia i comerç sexual.
- Activitats relacionades amb el comerç de begudes alcohòliques, tabac i els seus derivats
i qualsevol substancia o producte il·legal.
- I en general, qualsevol activitat contraposada als interessos de l’Ajuntament de
Barcelona/IBE.
Pel cas de patrocini institucional (dret a afegir i vincular una institució pública, els seus
organismes autònoms i/o les seves empreses amb majoria de capital públic), el contractista
ho haurà de comunicar prèviament a l’IBE, sent aquest acte administratiu un requisit sine qua
non per a l’aplicació d’aquest patrocini. El contractista i l’IBE acordaran les contraprestacions
que tindran els corresponents paquets de patrocini institucional.

Clàusula 23. Marques i dominis web de la Marató de
Barcelona
1. L’Ajuntament de Barcelona és titular de la marca denominativa Marató de Barcelona (M2619113) en les classes 6, 16, 35 i 41 de la classificació de Niça per resolució de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) de data 14 de març de 2005, publicada al BOPI (Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial) en data 1 d’abril de 2005. Així mateix, és titular de la marca
mixta denominativa i gràfica Marató de Barcelona (M-2781322) en les classes 35 i 41 de la
classificació de Niça per resolució de la OEPM de 29 de gener de 2008 i publicada al BOPI en
data 16 de febrer de 2008. L’Ajuntament de Barcelona és el seu únic i exclusiu titular.
L’Ajuntament de Barcelona és també titular de la marca denominativa "Mitja Marató de
Barcelona" (M-2619114) en les classes 6, 16, 35 i 41 de la classificació de Niça per resolució
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de data 14 de març de 2005, publicada en
el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) en data 1 d'abril de 2005. En cas que es
decidís associar a la Mitja Marató de Barcelona una imatge gràfica distintiva o logotip, l’IBE,
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mitjançant l’Ajuntament de Barcelona, procedirà a sol·licitar a la Oficina Española de Patentes
y Marcas(OEPM) l’enregistrament de la marca gràfica, associant-la a la marca denominativa
Mitja Marató de Barcelona de la seva titularitat. L’Ajuntament de Barcelona serà l’únic i
exclusiu titular d’aquesta marca gràfica, podent el contractista fer-ne ús en les mateixes
condicions a les establertes a la marca denominativa.
L’Ajuntament de Barcelona és l’únic i exclusiu titular de les marques indicades. L’IBE, com a
organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona, i d’acord amb els seus estatuts, utilitza les
marques vinculades a activitats, productes i serveis esportius de la ciutat de Barcelona. En
conseqüència, per a l’acompliment de les finalitats establertes en el present contracte i durant
la vigència d’aquest, el contractista podrà fer ús de les marques contemplades al pacte
anterior en les classes de Niça corresponents a cadascuna d’elles.
2. L’Ajuntament de Barcelona és titular dels dominis d’internet següents:
- www.maratobarcelona.com, www.maratobarcelona.cat, www.maratobarcelona.es
- www.barcelonamarato.cat, www.barcelonamarato.es
- www.barcelonamarathon.cat, www.barcelonamarathon.es
- www.maratóbarcelona.com, www.maratóbarcelona.cat, www.maratóbarcelona.es
- www.barcelonamarató.com, www.barcelonamarato.cat, www.barcelonamarato.es
Els dominis d’internet esmentats i quins altres siguin titularitat o tingui assignats l’Ajuntament
de Barcelona relacionats amb la Marató o la Mitja Marató, seran convenientment redireccionats
per tal de que el contractista realitzi la corresponent gestió de continguts relacionats amb la
Marató de Barcelona.
Tanmateix, tots els dominis titularitat del contractista, tant pressents com futurs, relacionats
amb la Marató o la Mitja Marató de Barcelona, principalment aquells en que hi consti aquesta
denominació, al finalitzar el pressent contracte, bé per finalització del seu termini bé per
resolució, serà transferida la seva titularitat a l’Ajuntament de Barcelona o be serà tancada, no
permitent cap ús. En tot cas, la utilització de qualsevol d’aquests dominis per qualsevol finalitat
un cop finalitzat el present contracte per part del contractista, donarà dret a l’IBE a percebre la
quantitat com a guanys hagi obtingut per la utilització no consentida, a més dels danys i
perjudicis ocasionats.
3. La creació i posada en funcionament del domini web per la Mitja Marató i la Marató, amb les
especificacions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques, s’haurà de realitzar en un
termini de 30 dies naturals des de la formalització del pressent contracte.

Clàusula 24. Modificació del contracte
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.

Clàusula 25. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l’Ajuntament, tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP.
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2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
data de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.
3. A partir de la data de recepció de celebració de la darrera edició de la cursa, un cop
comprovada la liquidació efectiva, si s’escau, de la factura a favor de l’IBE en concepte de
cànon, començarà a computar el termini de garantia, que serà d’un mes, tot d’acord amb la
regulació de l’article 210.3 LCSP.

Clàusula 26. Subcontractació
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
L’empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 80 % del pressupost net de
licitació.
Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants
de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es
considera molt greu amb imposicions de les penalitats que corresponguin.
Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat
en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.
La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la
verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes.
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 27. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
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Clàusula 28. Demora en les prestacions
1. D’acord amb la previsió dels articles 192 i 193, l’empresa contractista està obligada a
complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats per a la seva realització
com també dels terminis parcials assenyalats.
2. La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3
LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per
manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del terminis parcials i/o quan la demora en el compliment faci presumir
raonablement la impossibilitat de complir el termini total, l’Administració podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.

Clàusula 29. Responsabilitat en l’execució del contracte
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials,
ambientals i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
Faltes molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un perjudici molt greu i no
doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions si posa en perill la seguretat de les persones o les instal·lacions materials.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Faltes greus
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi penalitats molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
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- L’incompliment, que no constitueixi penalitats molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Sancions contractuals
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció
de preus unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà una penalitat
de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta
incompliment de l’obligació principal del contracte.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l'emissió dels informes pertinents.
Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes de l’empresa contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar
des de la data d’incoació del corresponent expedient.
- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte,
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i
procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer
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efectiu l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec
i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament.

Clàusula 30. Resolució del contracte
1. El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 313 LCSP.
2. A més, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions quan
afecti substancialment l’eficiència del contracte.
d) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de
prohibició de contractar.
e) L’incompliment de les condicions ambientals substancials establertes en aquest plec i en
el de prescripcions tècniques.
f) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials,
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
g) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
h) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte.
i)Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
j) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
k) L’incompliment amb dol i mala fe de les previsions del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de
2016 de paradisos Fiscals.
l) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
m) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.
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Clàusula 31. Recursos legals
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a
l’article 44.1 de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no precedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú establerta en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Clàusula
32.
d’interessos

Transparència.

Integritat

i

conflicte

• Transparència.
Lliurament d’informació per a publicitat activa
L’adjudicatari resta obligat a facilitar la informació referent a les activitats directament
relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de
fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Retribucions dels directius
L’adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs
directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de
les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa, o
bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat
que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats directament relacionades
amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat.
Personal adscrit
L’adjudicatari haurà de lliurar, a l’inici del contracte i anualment fins a la seva finalització, la
relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment
públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que
duu a terme.
Dret d’accés a la informació pública
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, el contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que aquesta estableixi en cada
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requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés
exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.
Qualitat dels serveis públics
Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els
drets i els deures dels usuaris, les facultats.
• Integritat i conflictes d’interessos.
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i les empreses proveïdores i mitjans externs, regiran el seu
comportament d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de
conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de
l’esmentat Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
Tot d’acord amb l’article 1.1 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
5. no donar cap regal o
contractació ni als càrrecs
incloent els del cònjuge o
familiars dins del quart grau

obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
i personal de l’Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars,
persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

6. facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les normes
relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el procediment
de contractació.
7. comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació, qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses empresa licitadores de les regles de conducta definides en
aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de
l’article 71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i
proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a
incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de
penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que
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preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de
contractar segons la previsió de l’article 71.2.c).
• Bústia ètica
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i
mitjans externs estan subjectes, en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona, a les
normes reguladores de la bústia ètica i de bon govern, aprovades per la Comissió de Govern,
en sessió de 6 d’octubre de 2016.
L’òrgan gestor de la bústia pot conèixer de les accions, situacions o omissions en els processos
de contractació pública, en el marc de l’execució del contracte corresponent i, en especial, en
la prestació de serveis públics municipals.
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i
mitjans externs han de col·laborar amb l’òrgan gestor de la bústia, en l’exercici de les seves
funcions.
Barcelona, 11 de desembre de 2019
La tècnica superior en Dret

Marta Pueo Campos
Diligència:
S’hi adjunta informe.
El secretari delegat

Manel Gómez València
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ANNEX 1A: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb DNI/NIE
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb la
següent adreça de correu electrònic .................................. i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de ..................., núm. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta.
Què l’empresa licitadora que representa:
Compleix:
amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas,
amb la classificació empresarial corresponent.
Que està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
Que no està incursa en cap prohibició de contractar amb l’Administració de les establertes a l’article 71
LCSP
Que està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada
Que està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
Que no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives -segons la llista
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat
espanyol- o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de contractant)
i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a
aquestes actuacions: ...............................................................................
Que disposa en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat del ....... % de la totalitat de la
plantilla.
Que autoritza l’Ajuntament de Barcelona
a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d’estar al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas
de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;
a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d’estar al
1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les empreses que
hi formaran part.
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corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions
vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

DESIGNA I ACEPTA
Que s’utilitzi per a totes les comunicacions
.............................

electròniques la següent adreça de correu electrònic

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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ANNEX 1B
MODEL DE DECLARACIÓ
CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
(UTE)

El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en representació de
l’empresa ...............................................................amb NIF núm. .............................; el/la senyor/a
......................................................................... amb DNI núm. ..................... en representació l’empresa
1
................................................................... amb NIF núm. ...................................;

DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte
.............................................., núm. contracte ................., núm. Expedient .................. amb el següent
percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
1
...,... % l’empresa ............................................................................................
b) Que, en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació, es comprometen a constituir-se
formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a
............................................................................ amb DNI núm. ..............................
d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i el domicili per
a les notificacions és .................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de
fax ................................; adreça de correu electrònic (@) ................................................................

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses i
segell de les empreses)
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ANNEX 2
La proposició per a la valoració dels criteris automàtics, s’ha d’ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. .................. , domiciliat/ada a ................ carrer ........... núm. .... , amb
DNI/NIF núm. ............. , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
............................ amb domicili a ... carrer ... núm. ..., assabentat/ada de les condicions
exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte la Direcció Executiva de la
Marató i la Mitja Marató de Barcelona, corresponent a les edicions 2021, 2022 i 2023, amb
mesures de contractació pública sostenible, expedient núm. 20190436, es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques amb la millora dels següents termes:
Millores en la dimensió esportiva, fins a 18 punts
Concepte

Import
oferta

a) Per l’increment, de la dotació econòmica per a la
contractació d’esportistes d’elit per a la cursa de la Mitja
Marató prevista a la clàusula 2.20 del PPT i 9.2.1 de
l’informe de necessitat, fins a

Puntuació

4 punts

Les puntuacions s’assignaran de manera proporcional directa
aplicant la fórmula següent:
(Com la base estipulada al pressupost de la cursa és de 85.030 €,
no s’admetran imports inferiors a aquesta quantitat)

b) Per l’increment, de la dotació econòmica per a la
contractació d’esportistes d’elit per a la cursa de la
Marató prevista a la clàusula 2.20 del PPT i 9.2.1 de
l’informe de necessitat, fins a

12 punts

Les puntuacions s’assignaran de manera proporcional directa
aplicant la fórmula següent:
(Com la base estipulada al pressupost de la cursa és de 297.254
€, no s’admetran imports inferiors a aquesta quantitat)

Concepte

Marcar x
(marcar casella
escollida)

c) Avituallaments: per l’increment dels serveis d’hidratació
i alimentació dels esportistes de La Marató, prevista a la
clàusula 2.14 del PPT
- Increment d’1 avituallament líquid al Km 12,5
- Increment de 2 avituallaments líquids al Km 12,5 i Km
17,5
- Increments de 3 avituallaments (2 líquids + 1 sòlidlíquid) al Km 12,5, Km 17,5 i Km 22,5
- Increment de 4 avituallaments (2 líquids + 2 sólidlíquid) al Km 12,5, Km 17,5 Km 22,5 i Km 27,5
- Increment de 5 avituallaments (2 líquids + 3 sòlidlíquid) al Km 12,5, Km 17,5 Km 22,5, Km 27,5 i al Km
27,5
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Millores en la dimensió ambiental, fins a 14 punts
Concepte

Marcar x
(marcar casella
escollida)

Mobilitat sostenible: per l’ús de vehicles amb baix impacte
ambiental en totes les accions organitzatives relacionades
amb el transport d’atletes, de la organització i vehicles de
la cursa, fins a
d) Per l’ús de vehicles de prioritat 1 en totes les
accions de la cursa
e) Per l’ús de vehicles de prioritat 2 en totes les
accions de la cursa
f) Per l’ús de vehicles de prioritat 3 en totes les
accions de la cursa

Puntuació

3 punts
3
1
0,50

A efectes informatius les prioritats dels vehicles estan
recollides i definides a la clàusula 3.1 del PTT

Concepte

Marcar x
(marcar casella o
caselles
escollides)

Tèxtil net i reciclat: per la confecció neta de la samarreta
utilitzant productes que no siguin nocius per a la salut i l’ús
de fibres reciclades en la seva producció, fins a
c) Pel certificat d’ús de polièster reciclat en la
confecció
d) Per la certificació estàndard 100 by Made in green
Oeko Tex ®, o equivalent, de la marca tècnica

Concepte

4 punts
2
2

Marcar x
(en cas afirmatiu)

Grup electrogen de baix impacte: per disposar d’un grup
electrogen a gas que generi energia més neta pels
diferents equips elèctrics de la zona de sortida i arribada

Concepte

Marcar x

Càlcul i compromís de reducció de la petjada de carboni
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Puntuació
3 punts

Marcar x
(marcar casella o
caselles
escollides)

Compensació de les emissions GEH dels organitzadors i
dels esportistes participant
c) Per la compensació vàlida del càlcul de la petjada
de carboni
d) Per una plataforma de càlcul per als esportistes

Puntuació
1 punt

(en cas afirmatiu)

Concepte

Puntuació

Puntuació
3 punts
2
1
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Millores en la dimensió social, fins a 13 punts
Concepte

Establir %
cànon

Cànon variable Mitja Marató, fins a
S’estableix un cànon variable per a diferents trams des de
la inscripció 15.001 fins a la 25.000. Si se supera aquesta
última, s’aplicarà un cànon linial fent la mitjana de les
propostes fetes en els apartats A, B, C, D i E:
A: 15.001 a 16.000 (proposta licitador ≤ al 40 %
B: 17.001 a 18.000 (proposta ≤ a la proposta A)
C: 19.001 a 20.000 (proposta ≤ a la proposta B)
D: 21.001 a 22.000 (proposta ≤ a la proposta C)
E: 23.001 a 24.000 (proposta ≤ a la proposta D)

Puntuació
4 punts

S’ha de presentar el percentatge, sense decimals, que es proposa
per a cadascun dels apartats:

La puntuació màxima serà per l’oferta més alta i la resta es calcularà de
manera directament proporcional.

(L’increment del cànon serà sense IVA, però l’IBE facturarà
l’import d’aquest cànon, després de cada edició de la cursa,
aplicant l’IVA corresponent)

Cànon variable Marató, fins a
S’estableix un cànon variable per a diferents trams des de
la inscripció 15.001 fins a la 25.000. Si se supera aquesta
última, s’aplicarà un cànon linial fent la mitjana de les
propostes fetes en els apartats A, B, C, D i E:
A: 17.001 a 18.000 (proposta licitador ≤ al 40 %
B: 19.001 a 20.000 (proposta ≤ a la proposta A)
C: 21.001 a 22.000 (proposta ≤ a la proposta B)
D: 23.001 a 24.000 (proposta ≤ a la proposta C)
E: 25.001 a 26.000 (proposta ≤ a la proposta D)

6 punts

S’ha de presentar el percentatge, sense decimals, que es proposa
per a cadascun dels apartats:

La puntuació màxima serà per l’oferta més alta i la resta es calcularà de
manera directament proporcional.

(L’increment del cànon serà sense IVA, però l’IBE facturarà
l’import d’aquest cànon, després de cada edició de la cursa,
aplicant l’IVA corresponent)

Concepte

Marcar x

Puntuació

(marcar casella
escollida)

Per Subcontractació social: Per la subcontractació
d’empreses d’inserció social en algun dels serveis de la
cursa (clàusula 4.1 PPT), fins a
c) Per la subcontractació d’1 empresa
d) Per la subcontractació de 2 o més empreses
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Concepte

Marcar x

Puntuació

(en cas afirmatiu)

Pel compromís d’establir un programa solidari i generar
una plataforma que aculli els projectes de solidaritat
proposats per entitats, esportistes, patrocinadors ... tal
com recull la clàusula 4.5 del PPT

2 punts

Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar
legalment establerta.
(Lloc, data i signatura)".
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