
R/N: /MT/mval (Núm. Exp: 2021/1027   )
ASSUMPTE: Contractació servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l'Alt Empordà rutes 11R5, 19R1, 19R2, 

45R1,37R2,39R1, 30R4 i 17R3 -(segon i tercer trimestre del curs escolar 2021-2022, tot el curs 2022-2023, tot el curs 2023-
2024 i la possible pròrroga pel curs 2024-25)   .

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte (clàusula primera)

Descripció:
L’objecte d'aquesta licitació és la contractació del servei de transport escolar col·lectiu de la 
Comarca de l'Alt Empordà (segon i tercer trimestre del curs escolar 2021-2022, tot el curs 2022-
2023, tot el curs 2023-2024 i la possible pròrroga pel curs 2024-25) per desplaçar els alumnes dels 
seus municipis d'origen als centres docents públics determinats pel Departament d'Ensenyament 
dins de la comarca.

El servei de transport es durà a terme durant tots els dies lectius del calendari escolar, segons 
l'Ordre anual que publica el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta prestació inclou l’obligatorietat de donar compliment a les especificacions, 
característiques funcionals i operatives referides al servei, que figuren al Plec de condicions 
tècniques de la contractació i la resta de documents de l’expedient que el contractista declara que 
coneix i accepta de conformitat pel fet d’acudir a la contractació.

Lots:
La licitació consta de 8 lots que són els següents:

LOT1 11R5 Lladó – Mas Pau – INS Olivar Gran – INS Alexandre Deulofeu

LOT2 19R1 Vilarnadal – Masarac – Espolla – Sant Climent Sescebes – Mollet de Peralada – INS 
Peralada

LOT3 19R2 Cabanes – Vilabertran – Vilanova de la Muga – INS Peralada

LOT4 45R1min+p
mr

Port de La Selva - Vilamaniscle - Mollet De Peralada - Sant Climent Sescebes - 
Masarac – Figueres – CEE Mare de Deu del Mont



LOT5 37R2 Creixell – Borrassà – INS Vilafant

LOT6 39R1mini Santa Llogaia d'Àlguema – Les Forques – ESC Sol I Vent

LOT7 30R4 Pau - Palau-Saverdera – INS Illa De Rodes - INS Cap Norfeu (ESO1-2)

LOT8 17R3 Vilamalla Polígon - INS Narcís Monturiol

El CPV que pertoca és el:
60130000-8. Serveis especials de transport de viatgers per carretera.

60100000-9 Serveis de transport per carretera

60112000-6 Serveis de transport per la via pública

CPA: 49.31.21 - Serveis regulars de transport terrestre urbà i suburbà de passatgers per carretera.

B. Dades econòmiques (clàusula tercera)

B1. Determinació del preu: A tant alçat

El preu es determina en base a l’estructura actualitzada de costos del servei de transport escolar. A 
totes les partides s’ha procurat arribar a uns percentatges d’increment objectius i realistes, utilitzant 
fonts fiables i imparcials, a fi de vetllar perquè els costos que proposa aquesta edició s’ajustin al 
màxim als que realment suporten les empreses prestadores del servei. Amb aquesta finalitat, la 
Direcció General del Transports i Mobilitat ha treballat conjuntament amb les diferents 
associacions dels sector. El pressupost màxim de licitació és el que resulta d'aplicar les taules 
adjuntades al informe tècnic, pel càlcul del cost del servei referides a una expedició i prenent com a 
variables el nombre de places del vehicle, la longitud de l'itinerari i el temps de viatge aproximat, més el 
preu/hora d'acompanyant segons el Conveni de Transports de Viatgers de Girona.

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul

El valor estimat del contracte, incloent les seves possibles pròrrogues i modificacions és el següent 
(en €):



LOT1 161.912,88
LOT2 156.677,33
LOT3 150.617,52
LOT4 193.936,75
LOT5 142.191,79
LOT6 127.202,54
LOT7 152.525,52
LOT8 142.558,13

1.227.622,46

Aquest import es sense IVA.

B3. Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació per al conjunt del contracte és de 739.919,20€ (IVA exclòs), el qual, 
sumant el 10% d’IVA suma un total de 813.911,12€ (IVA inclòs).

El pressupost base de licitació desglossat per lots (en €) es el següent:

LOT 1

ANY DIES
PREU 

TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLÒS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 212,15 21,22 233,37 37.338,40 41.072,24
2023 176 212,15 21,22 233,37 37.338,40 41.072,24
2024 108 212,15 21,22 233,37 22.912,20 25.203,42

97.589,00 107.347,90

LOT 2

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLÒS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 205,29 20,53 225,82 36.131,04 39.744,14
2023 176 205,29 20,53 225,82 36.131,04 39.744,14



2024 108 205,29 20,53 225,82 22.171,32 24.388,45
94.433,40 103.876,74

LOT 3

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLÒS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 197,35 19,74 217,09 34.733,60 38.206,96
2023 176 197,35 19,74 217,09 34.733,60 38.206,96
2024 108 197,35 19,74 217,09 21.313,80 23.445,18

90.781,00 99.859,10

LOT 4

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLOS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 254,11 25,41 279,52 44.723,36 49.195,70
2023 176 254,11 25,41 279,52 44.723,36 49.195,70
2024 108 254,11 25,41 279,52 27.443,88 30.188,27

116.890,60 128.579,66

LOT 5

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLOS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 186,31 18,63 204,94 32.790,56 36.069,62



2023 176 186,31 18,63 204,94 32.790,56 36.069,62
2024 108 186,31 18,63 204,94 20.121,48 22.133,63

85.702,60 94.272,86

LOT 6

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLOS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 166,67 16,67 183,34 29.333,92 32.267,31
2023 176 166,67 16,67 183,34 29.333,92 32.267,31
2024 108 166,67 16,67 183,34 18.000,36 19.800,40

76.668,20 84.335,02

LOT 7

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLOS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS

2022 176 199,85 19,99 219,84 35.173,60 38.690,96
2023 176 199,85 19,99 219,84 35.173,60 38.690,96
2024 108 199,85 19,99 219,84 21.583,80 23.742,18

91.931,00 101.124,10

LOT 8

ANY DIES
PREU 
TRANSPORT 
S/IVA

PREU 
IVA

PREU IVA 
INCLOS

TOTAL 
CURS S/IVA

TOTAL CURS 
IVA INCLÒS



2022 176 186,79 18,68 205,47 32.875,04 36.162,54
2023 176 186,79 18,68 205,47 32.875,04 36.162,54
2024 108 186,79 18,68 205,47 20.173,32 22.190,65

85.923,40 94.515,74

Els licitadors en la seva oferta hauran de consignar el preu unitari del servei detallant per separat el 
preu de transport i el preu d’acompanyant.

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de de 
Transports de Viatgers de Girona Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.

El Conveni col·lectiu esmentat anteriorment no preveu la desagregació de les retribucions per 
gènere.

El desglossament dels costos directes i indirectes es determina a l’Annex I d’aquest quadre de 
característiques

C. Existència de crèdit (clàusula tercera)

C1. Aplicació pressupostària:
L’aplicació pressupostaria pel 2022 correspon a la 35.3262.22799.

Any Lot Aplicació Import (IVA inclòs)
2022 1 35 3262 22799 41.072,24
2022 2 35 3262 22799 39.744,14
2022 3 35 3262 22799 38.206,96
2022 4 35 3262 22799 49.195,70
2022 5 35 3262 22799 36.069,62
2022 6 35 3262 22799 32.267,31
2022 7 35 3262 22799 38.690.96
2022 8 35 3262 22799 36.162,54

C2. Expedient d’abast plurianual:
Distribució de les anualitats:

S/IVA IVA IVA INCLÒS



2022 283.099,52 28.309,95 311.409,47
2023 283.099,52 28.309,95 311.409,47
2024 173.720,16 17.372,02 191.092,18

739.919,20 73.991,92 813.911,12

Estem davant d'una contractació anticipada, tota vegada que el finançament del contracte depèn de 
la formalització de l’Addenda anual del conveni existent amb el Departament d’Ensenyament de 
La Generalitat de Catalunya. Per tant l'adjudicació del contracte queda sotmesa a la condició 
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que l'han de finançar.

La licitació és d’abast plurianual, el contracte comporta despeses de caràcter plurianual i la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzen els pressupostos 
respectius.

D. Termini de durada del contracte (clàusula quarta)

Durada: El termini d'execució del contracte comprendrà el segon i tercer trimestre del curs escolar 
2021-2022, el curs escolar 2022-2023 i el curs escolar 2023-24.El servei quedarà interromput 
durant les vacances escolars.

La revocació de la delegació conferida al Consell Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya 
per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació dels recursos financers suficients per a 
l’exercici de la competència delegada, causarà automàticament la resolució dels contractes en 
relació als serveis i cursos escolars afectats. La resolució del contracte que tingui causa en aquest 
condicionant no donarà dret al contractista a percebre cap tipus d’indemnització.

Possibilitat de pròrrogues i termini:
Si. S’estableix la possibilitat d’una pròrroga coincidint amb el curs escolar 2024-2025

Horari de prestació del servei

Veure Annex II d’aquest quadre de característiques

E. Variants (clàusula sisena)

No estan previstes



F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació (clàusula setena)
Forma de tramitació: Ordinària

Procediment d’adjudicació: Procediment obert general

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

G. Solvència i classificació empresarial (clàusula desena)

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Solvència econòmica i financera

S'acreditarà amb el següent criteri:

1. Criteri de selecció: Volum anual de negocis del licitador dels 3 últims anys conclosos.

Mínim exigit: S'haurà d'acreditar un volum de negocis dels darrers 3 anys conclosos que, referit a 
l'any de major volum de negoci, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mig del lot 
o lots als quals liciti.

En el cas que la data de la constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptades 
de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període, 
d’acord amb la previsió de l’article 87.1.a de la LCSP.

Forma d'acreditació: El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà a través dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest 
registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis a través del seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica i professional

S’ha d’acreditar mitjançant el següent criteri:



Criteri de selecció: Experiència en la realització de treballs o serveis del mateix tipus o naturalesa al que 
correspongui l’objecte del contracte en el curs dels últims tres anys.

Mínim exigit: Haver realitzat el servei de transport escolar almenys durant dos cursos escolars en els 
últims tres anys amb un import anual acumulat a l’any de major execució igual o superior al 70% de 
l’anualitat mitjana del contracte (del lot o conjunt de lots en que participi)

Forma d'acreditació: S'acreditarà mitjançant la relació dels treballs o serveis efectuats per l’interessat en 
el curs dels tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del 
contracte, avalats per certificats de bona execució i amb indicació del seu import, expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent.

A efectes de determinar la correspondència entre els treballs o serveis acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte, quan existeixi la classificació aplicable a aquest últim s’atendrà al grup i subgrup 
de classificació al que pertanyen uns i altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers 
dígits dels seus respectius codis CPV.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui una antiguitat 
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà mitjançant el següent criteri:

Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants del contracte, 
especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:

El Director o algun directiu de l’empresa ha de tenir una experiència mínima de 3 anys en treballs del 
mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte.

A efectes de determinar la correspondència entre els treballs o serveis acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte, quan existeixi la classificació aplicable a aquest últim s’atendrà al grup i subgrup 
de classificació al que pertanyen uns i altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers 
dígits dels seus respectius codis CPV.

G2. Classificació empresarial:



La classificació empresarial, d'acord amb l'article 1 apartats 6 i 7 del RD 773/2015 pel qual es 
modifiquen els articles 37 i 38 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, correspon al següent escalat en 
funció del que correspongui de la suma dels preus dels lots als quals es presenti, efectuant-se per 
referència al valor mig anual del contracte.

Grup Subgrup Categoria
RD
773/2015

Inferior a 150.000 € R 1 1
Igual o superior a 150.000 € i inferiors
a 300.000 €

R 1 2

Igual o superior a 300.000 € i inferiors a 600.000 € R 1 3
Igual o superior a 600.000€ i inferiors
a 1.200.000€

R 1 4

Igual o superior a 1.200.000€ R 1 5

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

Per a la correcta prestació del servei, s’ha d’adscriure a cada lot
el següent:
LOT 1 Itenari 11R5 un autobus 54 places i un acompanyant
LOT 2 Itenari 19R1 un autobus 54 places i un acompanyant
LOT 3 Itenari 19R2 un autobus 54 places i un acompanyant
LOT 4 Itenari 45R1 un microbus +1PMR (*) i un acompanyant
LOT 5 Itenari 37R2 un autobus 54 places i un acompanyant
LOT 6 Itenari 39R1 un microbus i un acompanyant
LOT 7 Itenari 30R4 un autobus 54 places i un acompanyant
LOT 8 Itenari 17R3 un autobus 54 places i un acompanyant
(*) Places de mobilitat reduida (PMR)

En el cas d’absència del vehicle o persones adscrites al servei cal preveure la substitució amb un 
vehicle i/o persones que compleixin les mateixes condicions que es requereixen en els plecs.

La documentació exigible en aquest apartat G3 és accessible a l’annex 5 del PCAP



H. Criteris d’adjudicació (clàusula catorzena)

Les fórmules emprades per als criteris següents són les que millor valoren la proporcionalitat.

Criteris:

S'atorgarà un màxim de 100 punts, distribuïts de la manera següent i per a cada un dels lots:

a) Oferta econòmica. Fins a 40 punts

Per obtenir la puntuació de l'oferta econòmica es procedirà a avaluar l’oferta de manera que a la que 
sigui econòmicament més avantatjosa se li assignarà la puntuació màxima, i la resta d’ofertes 
s’avaluaran d'acord amb la següent fórmula, aplicant al resultat l’arrodoniment al segon decimal:

40 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

b) Criteris d'adjudicació de valoració automàtica. Fins a 60 punts

1) Antiguitat dels vehicles titulars adscrits al servei (primera matriculació) segons el següent barem 
i fins a un màxim de 40 punts:

Matriculats any 2021.....................................................................................40 punts
Matriculats l'any 2020...................................................................................35 punts
Matriculats l'any 2019...................................................................................30punts
Matriculats l'any 2018...................................................................................25 punts
Matriculats l'any 2017...................................................................................20 punts
Matriculats l’any 2016..................................................................................15 punts
Matriculats l’any 2015..................................................................................10 punts
Matriculats l’any 2014....................................................................................5 punts
Matriculats l'any 2013 o anterior ..................................................................0 punts



2) Oferta d’un sistema de seguiment que permeti la geolocalització dels autocars i el seu seguiment 
......................................................................................................20 punts

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals (clàusula 
catorzena)

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 
dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la 
de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui 
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana 
d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de 
la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. 
La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com adjudicatàries (clàusula onzena i quinzena)



- Declaració responsable que abans de l’adjudicació del contracte comunicarà la identitat i 
acreditarà documentalment la titulació de l'acompanyant com a monitor/a de transport escolar, així 
com la identificació i els requisits tècnics del vehicle a adscriure al servei.

- En el cas que s’optés a obtenir punts en l'apartat H.b.1, declaració responsable que abans de 
l’adjudicació presentarà la documentació acreditativa, mitjançant còpia autèntica de la seva fitxa 
tècnica, dels vehicles que adscriu al servei.

- En el cas que s’optés a obtenir punts en l'apartat H.b.2, declaració responsable que abans de 
l’adjudicació presentarà la documentació acreditativa, mitjançant document acreditatiu emès pel 
proveïdor, dels dispositius de geolocalització dels que disposa.

El model de declaració responsable de la documentació exigible en aquest apartat J és accessible a 
l’annex 5 del PCAP.

K. Garantia provisional (clàusula onzena)

No està prevista

L. Garantia definitiva (clàusula setzena)

Import del 5% de l’import total d’adjudicació, és a dir, sobre el preu total
d’adjudicació del contracte durant tota la seva vigència.

M. Condicions especials d’execució (clàusula vint-i-unena)

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte:

M.1 La presència en el vehicle en què es realitzarà el servei d’un acompanyant més els que 
corresponguin en funció de l’oferta presentada pel contractista, incrementat aquest número pels qui 



pertoquin en funció dels alumnes amb capacitat de mobilitat reduïda. Tots aquests acompanyants 
seran contractats pel transportista.
L'acompanyant haurà de reunir la qualificació que s'estipuli a la legislació vigent que regula els 
requisits que ha de reunir l'esmentada persona.

M.2 Prestar el servei amb vehicles i conductors titulars autoritzats pel servei de transport escolar 
adscrits al servei d’acord amb el punt G3 d’aquest quadre de característiques

M.3 Disposar de certificat negatiu d’antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat 
sexual de tot el personal adscrit al servei, conforme disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica de 
protecció jurídica del menor. El representant legal de l’empresa adjudicatària haurà de formular, en 
aquest sentit, una declaració responsable que el personal destinat al servei compleix aquest requisit.

M.4 L’emissió de gasos de tipus hivernacle han de complir l’objectiu establert en l’article 88 de la 
llei 2/2011 de 4 de març d’Economia Sostenible.

M.5 Pòlissa de responsabilitat civil:

Tenir subscrites i al corrent de pagament les assegurances obligatòries i la de responsabilitat civil 
per a cobrir, com a mínim, fins a 600.000,00€, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per 
la prestació del servei.

En qualsevol moment durant el període del contracte l’òrgan de contractació podrà demanar la 
justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a l’esmentada pòlissa.

M.6 Pagament del preu a les empreses subcontractades:

L’ens contractant, d’acord amb l’article 217 LCSP, podrà comprovar l’estricte compliment dels 
pagaments als subcontractistes o subministradors per part de l’adjudicatària. A aquests efectes, 
l’adjudicatària està obligada a facilitar a l’ens contractant, en el moment en que aquest ho sol·liciti, 
relació detallada dels subcontractistes o subministradors juntament amb les seves condicions de 
subcontractació o subministrament que guardin relació directa amb el termini de pagament. 
Igualment, hauran d’aportar a l’ens contractant el justificant del compliment dels pagaments als 
subcontractistes o subministradors un cop acabada la prestació i dins dels terminis legalment 
establerts a l’article 216 LCSP i a la Llei 3/2004, anteriorment citada.

M.7 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les 
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual:

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de 



presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, 
l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu 
Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà causa 
de resolució.

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari 
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte 
o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.

M.8 Protecció de dades personals

És aplicable al desenvolupament del servei la legislació i normativa en matèria de protecció de 
dades, i específicament, l’ adjudicatari està obligat al compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 
el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 
3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

El servei pot implicar tractament de dades personals si així s’ especifica en el punt V d'aquest 
Quadre de Característiques, d’acord amb allò previst a l’article 122.2 LCSP. En aquest cas, es 
regulen específicament a la clàusula 30 del PCAP les obligacions del contractista en el tractament 
de les dades personals responsabilitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà causa 
de resolució.

Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides a 
tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.

N. Modificació del contracte prevista (clàusula trenta-dosena)

Sí. Es preveu una modificació màxima de fins el 20%.

Aquestes modificacions poden originar-se per les causes següents:

- Per l’increment o disminució del nombre d’alumnes segons instruccions rebudes del 
Departament d'Ensenyament

- Per l’increment de noves parades dins el mateix itinerari.



- Per incorporació de nous centres escolars per on transcorri l'itinerari.

- Per l'ampliació de dies lectius en el calendari escolar publicat en el DOGC.

- Per l’increment o la disminució del nombre d'alumnes amb mobilitat reduïda que motivi 
increment o reducció del nombre d'acompanyants.

- Per directrius del propi Departament d'Ensenyament pot ser necessari posar un acompanyant 
complementari a la ruta per a atendre alumnat amb especials dificultats.

- Per variació dels itineraris, horaris i parades.

O. Cessió del contracte (clàusula trenta-quatrena)

Sí procedeix

P. Subcontractació (clàusula trenta-cinquena)

Sí, procedeix.

Q. Revisió de preus (clàusula trenta-sisena)

No es preveu.

R. Termini de garantia (clàusula trenta-vuitena)

Sí:

Termini: 2 mesos en serveis

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses 
adjudicatàries (clàusula quinzena)

No es preveuen despeses de publicitat.



T. Programa de treball (clàusula vint-i-tresena)

No està previst

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte (clàusula vint-i-cinquena)

Servei de Cultura i Ensenyament

V. dades personals

Contracte amb tractament de dades personals

Finalitat: gestió i control de passatgers (alumnes que utilitzen el servei)

Colectiu: Alumnes i acompanyants

Dades tractades: Nom i Cognoms

W. Penalitats (clàusula vint-i-quatrena i trenta-cinquena)

Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.

Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, 
greus i lleus.

Infraccions molt greus:

-Excedir en més de 15 dies i menys d’un mes el termini per l’inici de les prestacions.

-No haver sol·licitat la corresponent autorització de transport discrecional de viatgers que sigui 
obligatòria per a la prestació del servei en el termini d’un mes des de la notificació de l’adjudicació 
del contracte basat.



-No ser titular de la corresponent autorització de transport discrecional de viatgers que sigui 
obligatòria per a la prestació del servei.

-No contractar i no mantenir en vigor durant tota la fase d’execució dels contractes basats una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un capital mínim de 600.000 euros.

-No contractar i no mantenir en vigor durant tota la fase d’execució dels contractes basats 
l’assegurança obligatòria dels vehicles amb els quals es presta el servei de transport escolar, 
d’acord amb les condicions que en cada moment exigeixi la legislació d’aplicació.

-No estar en possessió de la corresponent targeta ITV en vigor, que acredita que els vehicles amb 
els que s’ha de realitzar el servei compleixen amb allò que disposa la normativa en matèria 
d’inspecció tècnica.

-Reiterar per tercera vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció greu.

-Endarrerir-se més de 20 minuts de l’horari d’inici de prestació del servei.
A tal efecte s’entén per horari d’inici del servei l’hora fixada com a l’hora de recollida dels 
usuaris a la primera parada del trajecte.

-Assignar al servei personal que no disposi de la titulació i capacitació adequades per a la 
conducció dels vehicles.

-Iniciar el servei sense la presència de l’acompanyant en el vehicle, sempre i quan el Consell 
Comarcal no ho hagi autoritzat.

-No sol·licitar al Consell Comarcal per escrit i amb l’antelació deguda l’autorització prèvia per dur 
a terme les modificacions que el contractista pretengui introduir al contracte.

-Prestar el servei amb vehicles l’antiguitat dels quals no correspongui amb el valor ofertat de 
l’antiguitat contractual

-Adscriure a l’execució del contracte basat persones que hagin estat condemnades per sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, oficis i activitats que 
impliquin contacte habitual amb menors, de conformitat amb l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 
15 de gener, de protecció jurídica del menor en la nova redacció donada per l’article 1.5 de la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

-L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret 
de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a 
l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sempre que no 
sigui causa de resolució del contracte.

-Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del 
contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.



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

-L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.

-Reincidència en la comissió de tres faltes greus
Infraccions greus:

a. Prestar el servei amb un vehicle inscrit al registre de vehicles, però que no compleixi amb els 
requisits de la ruta pel que fa a capacitat, a la possibilitat d’entrar cadires de rodes, entre d’altres.

a. Endarrerir-se, sense justificació acceptada pel Consell Comarcal, entre 5 i 10 minuts de 
l’horari d’inici de prestació de cada servei en tres ocasions en un període de 30 dies 
naturals. A tal efecte s’entén per horari d’inici del servei l’hora fixada com a l’hora de 
recollida dels usuaris a la primera parada del trajecte.

b. Endarrerir-se, sense justificació acceptada pel Consell Comarcal, de 10 a 20 minuts en 
l’horari d’inici de prestació del servei. A tal efecte s’entén per horari d’inici del servei 
l’hora fixada com a l’hora de recollida dels usuaris a la primera parada del trajecte.

c. No complir les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva execució, dels 
mitjans materials i personals que aquesta documentació reflecteix.

d. No ampliar o modificar, pel cas que resultessin insuficients o inadequats i d’acord amb les 
ordres del Consell Comarcal, els mitjans materials (característiques tècniques del vehicle) 
i personals necessaris per assegurar el compliment de les obligacions contractuals.

e. No assistir a les reunions de l’òrgan de contractació quan se li demani.

f. No designar expressament una persona encarregada amb l’acceptació del Consell 
Comarcal.

g. No tenir operatiu el telèfon de contacte per a incidències almenys una hora abans de l’inici 
del servei i fins a una hora després de la finalització del servei.

h. No organitzar, per part de la persona encarregada, la prestació del contracte o no 
interpretar i dur a terme les ordres rebudes del Consell Comarcal.

i. Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, al Consell Comarcal o al seu personal pels 
danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució del contracte, llevat que 
derivessin d’ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit.



j. Desobeir o no atendre a les potestats del Consell Comarcal per reordenar l’execució del 
contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès públic.

k. Impedir o dificultar les tasques d’inspecció, direcció, control i supervisió del contracte que 
el personal del Consell Comarcal o d’altri designat a aquest efecte dugui a terme amb la 
finalitat de comprovar que els vehicles i les instal·lacions s’ajusten a les determinacions 
del contracte i compleixen els aspectes funcionals establerts.

l. Desobeir les condicions d’actuació que el Consell Comarcal imposi per solucionar 
situacions excepcionals d’interès general.

m. Divulgar o publicar qualsevol document que el Consell Comarcal hagi qualificat com a 
confidencial, llevat que ho autoritzi per escrit.

n. No posar a disposició del Consell Comarcal informació acreditativa del compliment de la 
legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral.

o. No cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals pel que fa a la 
coordinació d’activitats empresarials.

p. No afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la prestació 
de l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el període d’execució del 
contracte.

q. No disposar ni facilitar el telèfon mòbil i la persona de contacte de l’empresa o no 
comunicar la modificació d’aquestes dades.

r. Prestar el servei amb vehicles l’antiguitat dels quals no correspongui amb el valor ofertat

s. No facilitar al Consell Comarcal, en cas que sigui procedent la subrogació de personal, la 
informació de les condicions dels contractes dels treballadors afectats per la subrogació de 
conformitat amb les previsions de l’article 130 de la LCSP.

t. Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la 
prestació

u. No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte.

v. No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

w. No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

x. No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 



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

y. Incompliment de les obligacions establertes en la clàusula trentena del PCAP que no 
siguin causa de resolució del contracte.

z. L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.

aa. L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la 
prestació.
ab. Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.
ac.L’incompliment de les condicions especials d’execució que no siguin causa de 
resolució del contracte.
ad.L’incompliment de les obligacions previstes en la clàusula trentena del PCAP, sempre 
que no siguin causa de resolució del contracte.
ae. El Consell Comarcal no disposar del croquis actualitzat amb la situació dels alumnes 
en el bus.

af. Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.
Infraccions lleus:

a. Prestar el servei de transport escolar amb un vehicle inscrit en el registre de vehicles i que 
compleixi amb els requeriments descrits a la invitació, però que presenti algun problema 
tècnic que no garanteixi el confort dels usuaris, com ara que s’hagi espatllat l’aire 
condicionat o que la plataforma elevadora no funcioni, entre d’altres.

b. No complir els requisits previstos per a la subcontractació d’aquest Plec.
c. No prestar el servei encarregat amb la continuïtat, regularitat i freqüències requerides en la 

invitació al procediment de contractació i els documents que l’acompanyin, com ara:

1. No respectar l’ordre de les parades establertes per a la ruta i/o els llocs determinats pel 
Consell Comarcal per a què es duguin a terme les pujades i les baixades del vehicle.

2. Modificar l’itinerari i el recorregut de la ruta
3. Transportar usuaris que no corresponen a la ruta

d. Endarrerir-se fins a 5 minuts de l’horari d’inici de prestació de cada servei en tres ocasions 
de manera injustificada en un període de 30 dies naturals. A tal efecte s’entén per horari 
d’inici del servei l’hora fixada com a l’hora de recollida dels usuaris a la primera parada 
del trajecte.

e. No comunicar al Consell Comarcal les altes i baixes al registre de vehicles.

f. No adreçar-se al públic amb correcció i respecte.



g. No formar el personal per què es pugui adreçar al públic en català i en castellà 
indistintament.

h. No representar el contractista, per part de la persona encarregada del contracte, quan la 
seva actuació o presència sigui necessària, així com respecte d’altres actes derivats del 
compliment de les obligacions contractuals.

i. No proposar solucions o col·laborar amb el Consell Comarcal, per part de la persona 
encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del contracte 
plantegi.

j. No prendre, per part la persona encarregada del contracte, les mesures adequades per a 
evitar interrupcions o demores en el servei.

k. No imposar disciplina i ordre entre el personal al servei del contractista.

l. No organitzar el personal assignat a l’execució del contracte en la forma definida en 
aquest Plec.

m. No informar al Consell Comarcal de tots els aspectes de l’organització interna del 
contractista que tinguin relació amb el compliment del contracte, especialment si el 
Consell Comarcal ho requereix expressament.

n. No substituir el personal del contractista quan el Consell Comarcal li ho sol·liciti i 
notifiqui per escrit.

o. No aportar el substitut adequat a la persona substituïda a iniciativa del Consell Comarcal.

p. No atendre les demandes d’informació del Consell Comarcal sobre el servei en el termini 
de 2 dies hàbils.

q. Impedir o obstaculitzar la inspecció dels vehicles, de les instal·lacions i dels locals del 
contractista per part del Consell Comarcal, així com la fiscalització de la documentació 
relacionada amb l’objecte del contracte.

r. Desobeir les ordres que el Consell Comarcal dicti amb la finalitat de mantenir o restablir el 
nivell de les prestacions.

s. Incomplir el termini que el Consell Comarcal fixi per a la correcció, ajustament i 
modificacions del servei o del personal.

t. Incomplir els tràmits necessaris per a la instrucció i aprovació de l’execució material de la 
modificació.



u. No executar el contracte amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques, els seus annexos i els altres documents del 
contracte, quan la infracció no pugui ser conceptuada com a greu o molt greu.

v. Prestar el servei amb vehicles l’antiguitat dels quals no correspongui amb el valor ofertat

w. Dificultar la tasca del servei d’acompanyants de transport escolar.

x. No utilitzar els sistemes de control i funcionament del servei per mitjans electrònics 
proporcionats pel Consell Comarcal.

y. No mantenir els vehicles amb els que es presta el servei amb unes mínimes condicions 
d’higiene.

z. No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats 
en la prestació del servei.

aa. Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

bb. Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.

cc. Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.

Sancions contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents sancions 
contractuals:

a. Per infraccions molt greus:

• Multa del 6% al 10% del preu del contracte

b. Per infraccions greus:

• Multa del 2% al 6% del preu del contracte

c. Per infraccions lleus:

• Multa de fins al 2% del preu del contracte.
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els 
següents criteris de graduació:
• la gravetat de la infracció comesa,



• la importància econòmica,
• l’existència d’intencionalitat,
• la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
• la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa 

naturalesa,
• el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel 

contractista.




