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TERMES I CONDICIONS APLICABLES ALS CONTRACTES MENORS DE GESTIÓ 
CENTRALITZADA DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
 
 
La present circular s’emet en virtut del que disposen les bases d’execució del pressupost de la Universitat 
Jaume I aprovades anualment pel Consell de Govern i pel Consell Social: Article 2.2 “… seran de compliment 
obligatori per a la gestió del pressupost les instruccions i circulars que dicte la Gerència en desplegament i 
aplicació de la normativa aplicable”, i a l’efecte de complir els requisits establits en les distintes disposicions que 
afecten la contractació del sector públic. 
 
Els presents termes i condicions s’han d’aplicar als contractes menors que es tramiten des del Servei de 
Contractació i Assumptes Generals de la Universitat; així mateix, s’han de posar a disposició de les empreses 
que, en acceptar la contractació, assumeixen aquests termes i condicions. 
 
Normativa aplicable: Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP a partir d’ara) i resta de disposicions aplicables en matèria de 
contractació del sector públic. 
 
Requisits per a contractar: si l’empresa no compleix algun dels requisits establits en el TRLCSP per a 
contractar amb l’Administració, ha de rebutjar la comanda/contracte. 
 
Grup empresarial: si l’import del contracte és igual o superior (IVA exclòs) a 30.000 euros en contractes 
d’obres i concessió d’obres, o a 6.000 euros en la resta de contractes, l’empresa, si pertany a un grup empresarial 
(supòsits previstos en l’article 42.1 del Codi de Comerç) ha d’acompanyar a la seua oferta una declaració del 
grup empresarial a què pertany i de les empreses que l’integren, en aplicació del que estableix la disposició 
addicional segona de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, 
d’organització de la Generalitat. 
 
Dades de recepció i facturació: una vegada complit el contracte, en el termini, termes i condicions previstos en 
la legislació aplicable, el contractista ha d’emetre la factura o factures corresponents, que han de reunir tots els 
requisits imposats per les disposicions vigents i establits en la present clàusula. 

En les factures, d’acord amb la disposició addicional 33a del TRLCSP, s’han de fer constar les dades següents: 

- Entitat: Universitat Jaume I, amb domicili en Castelló de la Plana, Edifici Rectorat, Campus del Riu Sec, Av. 
de Vicent Sos Baynat, s/n, C.P. 12071, i amb CIF nº Q-6250003-H. 

- Òrgan de contractació: rector de la Universitat Jaume I de Castelló. 

- Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Servei d’Informació Comptable. 

- Destinatari de la factura: Servei de Contractació i Assumptes Generals. 

En la factura o en document annex a aquesta s’ha d’indicar: 

- Número de comanda. 

- Data en què va finalitzar la realització de l’objecte del contracte. 

- Si escau, segons l’objecte del contracte, número de sèrie, model i fabricant del material; aquest requisit és 
exigible, en tot cas, quan es tracte de material informàtic, i s’hi han d’especificar tots els elements (CPU, 
monitor i la resta de perifèrics). 

El termini previst en l’article 216.4, paràgraf 2n, per a la recepció/conformitat dels béns/serveis, es comptarà des 
de la recepció de la factura.  



Si a causa del retard o incompliment per part del contractista dels requisits anteriors es demorara la recepció, la 
dita demora no serà imputable a la Universitat. 

Lloc de recepció. La recepció del material es durà a terme en les ubicacions finals dels béns/serveis, situades en 
les instal· lacions de la Universitat Jaume I. 

Als efectes d’agilitzar la recepció dels béns/serveis i el pagament de la factura, s’estableix la següent norma 
general per a la subscripció de l’acta de recepció/conformitat de béns i serveis (no aplicable a contractes 
d’obres): 

S’entendrà que el contractista, amb la remissió de la factura a la Universitat, manifesta que ha complit les seues 
obligacions contractuals en la data que ha d’indicar en la mateixa factura o en document annex. La Universitat, 
una vegada rebuda la factura, subscriurà l’acta de recepció/conformitat dins del termini previst en l’article 216.4, 
paràgraf segon, comptador des de la recepció de la factura, i remetrà una còpia d’aquesta al contractista. Si l’acta 
és positiva i s’emet dins del termini indicat sense cap incidència, no serà necessària la firma d’aquesta per part 
del contractista, llevat que ho sol· licite expressament amb anterioritat o en el moment de remissió de la factura. 

Pagament: l’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, del material que 
subministre/prestacions que execute d’acord amb les condicions del contracte i amb el que disposa l’article 216 
del TRLCSP, en les normes de gestió de crèdits de la Universitat Jaume I i la resta de disposicions aplicables, 
una vegada subscrita l’acta positiva de recepció/conformitat. 

La Universitat ha d’efectuar el pagament en el termini establit en l’article 216.4 del TRLCSP. 

El pagament es realitzarà per transferència al compte bancari que conste en el registre de tercers de la 
Universitat. Per a donar-se d’alta en el dit registre o actualitzar les dades que consten en aquest registre, s’ha de 
formalitzar la fitxa corresponent, que es pot obtenir en: http://www.uji.es/CA/serveis/sci/fitxa/. 
 
Transport i garantia: les despeses de transport del material són a càrrec del contractista. No s’admetran els 
enviaments contra reembossament i a ports a pagar a destinació. 

La garantia es prestarà “in situ” i el termini començarà a comptar des de la data de l’acta de recepció/conformitat 
dels béns/serveis. 
 
Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals: si l’execució del 
contracte implica la presència de personal del contractista en algun centre o dependència de la Universitat Jaume 
I, ha de consultar la pàgina web http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/inemex.pdf (valencià) o 
http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/inemexc.pdf (castellà), on trobarà la informació corresponent en 
compliment del RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
Protecció de dades:  
 
A.- Quan l’execució del present contracte requerisca que el contractista tinga accés a dades de caràcter personal 
de les quals siga responsable la Universitat Jaume I, el contractista adquirirà la condició d’encarregat del 
tractament d’aquestes dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999 i del que preveu el RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 

B.- El contractista manifesta comptar amb els mitjans necessaris per a garantir les mesures de seguretat i el 
compliment del que disposa el Reglament de desplegament de la LOPD. 

C.- El contractista es compromet a complir els punts següents referits a les dades mencionades: 

- Únicament seran tractades d’acord amb les pautes que es deriven del compliment de les clàusules del 
present contracte. 

- No s’utilitzaran per a un fi diferent del que és objecte del present contracte. 

- No es comunicaran, ni tan sols per a la seua conservació, a altres persones, llevat que així estiga disposat 
en el present contracte o es compte amb l’autorització expressa de la Universitat Jaume I. 



- No se subcontractaran els serveis de tractament de dades llevat que així estiga explícitament disposat en 
el present contracte o es compte amb l’autorització expressa de la Universitat Jaume I. En qualsevol dels 
dos casos, la identitat del subcontractista i les seues dades de contacte han d’establir-se de forma precisa. 

- Una vegada complida la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de ser destruïdes o 
tornades a la Universitat o al nou encarregat de tractament que aquesta dispose, així com qualsevol suport 
o document en què conste alguna dada de caràcter personal objecte de tractament. No obstant això, el 
contractista conservarà, degudament bloquejades, les dades mentre puguen derivar-se responsabilitats de la 
seua relació amb la Universitat Jaume I. 

- S’observaran i aplicaran les mesures de seguretat que corresponguen segons la naturalesa de les dades 
accedides. 

- L’ús de les dades per a una finalitat diferent de la prevista, la seua comunicació a tercers o la seua 
utilització de manera que contravinga les especificacions del contracte, convertiran el contractista en 
responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en què haguera incorregut personalment.  

D.- En aquells casos en què el tractament es duga a terme fora de les dependències de la Universitat o sempre 
que les mesures de seguretat que s’han d’aplicar siguen de nivell alt, el contractista es compromet a remetre a la 
Universitat Jaume I, abans d’iniciar el tractament efectiu de les dades, els documents següents: 

- Declaració que reuneix suficients garanties per al compliment del que disposa el Reglament de 
desplegament de la LOPD. 

- Còpia del document de seguretat elaborat en els termes que preveu l’article 88 del RD 1720/2007, de 21 
de desembre, o la part d’aquest que afecte les dades objecte de tractament en l’àmbit del present contracte. 

E.- En aquells casos en què la naturalesa del tractament que s’ha de dur a terme així ho aconselle, el contractista 
es compromet a acceptar per escrit complir les condicions específiques imposades per al tractament de dades de 
caràcter personal i que, si escau, s’adjuntaran com a annex al contracte que es formalitze. 

F.- En aquells casos en què l’execució del contracte no requerisca que el contractista tracte dades de caràcter 
personal subjectes a la responsabilitat de la Universitat Jaume I, el contractista es compromet a no accedir 
deliberadament a aquelles i a guardar secret sobre els que haguera pogut conèixer amb motiu de la prestació del 
servei. 

G.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions establides en la present clàusula és causa de resolució del 
contracte. 

Regles especials, aplicables en la contractació de serveis, respecte del personal laboral de l’empresa 
contractista: 

1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de 
titulació i experiència exigits (en els casos en què s’establisquen requisits específics de titulació i experiència), 
formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de 
la Universitat del compliment d’aquells requisits. 

L’empresa contractista procurarà que hi ha estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la seua 
composició siguen puntuals i obeïsquen a raons justificades, amb vista a no alterar el bon funcionament del 
servei (quan hi haja raons que justifiquen aquesta exigència) informant en tot moment la Universitat. 

2.- L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continuada, sobre el personal 
integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot 
empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i 
vacacions, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclosos l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan pertoque, les 
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots 
els drets i obligacions que es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador. 

3.- L’empresa contractista vetlarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del contracte 
desenvolupen la seua activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en 
els plecs com a objecte del contracte. 



4.- L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seues pròpies dependències o 
instal· lacions llevat que, excepcionalment, siga autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències de la 
Universitat. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats dels que 
ocupen els empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetlar pel compliment d’aquesta 
obligació. En el plec ha de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els 
serveis es presten en les dependències de la Universitat. 

5.- L’empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable (segons les 
característiques del servei externalitzat poden establir-se distints sistemes d’organització en aquest punt), 
integrat en la seua pròpia plantilla, que tindrà entre les seues obligacions les següents: 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant de la Universitat, canalitzant la comunicació entre 
l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i la 
Universitat, d’una altra, en tot el que es refereix a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir als dits treballadors les 
ordes i instruccions de treball que siguen necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

c) Supervisar el correcte exercici per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions que tenen 
encomanades, així com controlar l’assistència del dit personal al lloc de treball. 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, i a aquest efecte ha de 
coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb la Universitat per a no alterar el bon funcionament del 
servei. 

e) Informar la Universitat sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de treball 
adscrit a l’execució del contracte. 

Resolució del contracte: a més de les causes de resolució establides en la legislació aplicable, és causa de 
resolució del contracte l’incompliment dels presents termes i condicions.  
 
 
El gerent 
 
 
 
 
Andrés Marzal Varó 
 
Castelló de la Plana, 4 de març de 2014 
 


