INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC
PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
EN SEU JUDICIAL (SAVD)

Contracte: Contracte administratiu

Unitat promotora: Direcció General d’Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia juvenil

Tipus: Servei
Procediment: Obert
Expedient Núm. JU-2020-198
Títol: DGEPCJJ- SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA VÍCTIMA DEL DELICTE EN SEU
JUDICIAL (SAVD)

Valor estimat del
contracte (sense IVA):
Pressupost licitació:
Termini d’execució:

Import €
8.207.547,87 €
Import €
IVA €
Import total €
3.682.874,04 € 773.403,56 € 4.456.277,60 €
2 anys i 4 mesos, prorrogable 2 anys més

1. Marc Legal
A nivell europeu cal tenir especialment en compte la Directiva 2012/29/UE del Parlament
Europeu i del Consell de 25 d’Octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes mínimes
sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes del delicte, que substitueix la Decisió
marc del Consell d’Europa, de 15 de març de 2001, relativa a l’Estatut de la víctima en el
procés penal (art. 12 de la Directiva).
El mandat de transposició inclòs en aquesta Directiva, va quedar incorporat al nostre
ordenament estatal amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de
la Víctima del Delicte.
L’art. 4.c de la referida Llei 4/2015, de 27 d’abril, estableix com a dret bàsic de la víctima del
delicte el fet de ser acompanyada per una persona de la seva elecció des del primer
contacte amb les autoritats i les persones funcionàries.
En relació també amb aquesta mateixa normativa, cal tenir en compte el contingut de l’article
28.2 b que atorga la competència de valoració de les mesures de protecció, entre les quals
es troba l’acompanyament a judici, a les Oficines d’assistència a la víctima (Oficines
d’atenció a la víctima del delicte, d’acord amb la nomenclatura catalana) i que ha de tenir en
compte les circumstàncies particulars del cas en relació a l’acompanyament.
D’altra banda, resulta d’especial interès el contingut de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere en tant
estableix un catàleg de mesures que pretenen donar una atenció i protecció a les víctimes.
No podem negar que, malgrat les mesures que s’estableixen a nivell legislatiu en matèria de
violència de gènere, ens trobem davant de víctimes especialment vulnerables en què les
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necessitats de contenció, assessorament, atenció i acompanyament resulten especialment
rellevants.

2. Justificació del servei a contractar
De la regulació normativa especificada en l’apartat anterior, cal entendre l’acompanyament a
la víctima del delicte com un dret bàsic de la ciutadania . Així mateix, cal tenir present que
les necessitats de contenció i assessorament durant les compareixences i durant els judicis
orals són especialment rellevants i, de fet, és una de les intervencions més sol·licitades per
part de les víctimes del delicte.
El Servei d’acompanyament a la víctima del delicte va entrar en funcionament el mes d’abril
de 2018 i ha estat molt ben rebut tant pels òrgans judicials, la resta d’operadors jurídics, els
serveis especialitzats així com per la ciutadania. Aquesta rebuda i les bones valoracions del
servei així com el nombre de les víctimes ateses i les intervencions fetes justifica de ple la
necessitat de mantenir el servei atès, ja que ja es considera un servei essencial per a les
víctimes del delicte. D’altra banda, la implantació del servei a tot Catalunya facilita la igualtat
d’oportunitats per poder accedir-hi des d’arreu del territori.
Pel que fa a la funció del Servei relativa a l’atenció a la guàrdia dels jutjats de violència sobre
la dona (guàrdia VIDO), es tracta d’una funció especialment rellevant en l’atenció a les
víctimes de violència de gènere durant la guàrdia degut a la seva situació d’especial
vulnerabilitat i necessitat, que té un alt impacte en aquest moment processal.
El nombre de víctimes ateses tant a la guàrdia com en el moment de judici oral es detalla en
el quadre següent:
Víctimes ateses (01/04/18 al 30/06/2019)
2018
2019

Guàrdia VIDO
Judici oral
Guàrdia VIDO
Judici oral

TOTAL

3885
389
2053
173

4274
2226
6500

3. Antecedents immediats
El Servei d’acompanyament a la víctima del delicte (SAVD) és un servei que va ser sotmès a
contractació pública l’any 2018 per mitjà de l’expedient JU-2017-418.
En el present contracte es preveu la continuïtat del servei i les úniques modificacions que
s’incorporen tenen a veure amb la distribució del personal. Aquestes modificacions
distribueixen els efectius de forma més adequada i ajustada a les necessitats de cada
territori.
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L'any 2018 es va executar el contracte de serveis del Servei d’Acompanyament a la Víctima
del delicte per un període de 10 mesos a tot el territori de Catalunya, per un import de
1.302.626,28 €. A l’any 2019 es va completar el període de vigència del contracte, 5 mesos,
i es va prorrogar per 7 mesos sense ampliació de costos, per un import anual de
1.563.151,56 €
Finalment, en aquesta ocasió, per l’any 2020 es preveu un import anual de licitació de
1.578.374,59€.

4. Característiques del contracte que es proposa i divisió en lots.
Com en l’anterior contracte licitat, el servei es divideix en dos lots per tal de donar una millor
resposta a les necessitats de cada territori.
Lot 1: Barcelonès, Barcelona comarques i Girona
Lot 2: Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

5. Durada del contracte.
La durada del contracte és de 2 anys i 4 mesos i es preveu que es pugui prorrogar per 2
anys més.
Es preveu la possibilitat de pròrroga per les mateixes necessitats que s’han presentat per fer
el contracte pluriennal, en tractar-se d’un contracte de serveis a les persones.
6. Determinació del preu del contracte.
El preu màxim de licitació del contracte que es proposa s’ha calculat a partir de les despeses
laborals dels professionals que hauran d’assignar-se per a la prestació del servei, d’acord
amb la jornada laboral mínima establerta per part de l’empresa adjudicatària. Aquestes
despeses s’han calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys
2013-2018 (DOGC núm. 7512, de 7/12/2017).
A aquestes imports s’ha afegit un 15% de despesa consignada com a despeses generals de
gestió i administració que inclouen: el benefici industrial, la provisió de responsabilitat civil,
l’assegurança, les dietes i el transport, els assessoraments laborals i fiscals, el
subministrament telefònic, l’auditoria de comptes, el material fungible necessari per
implementar el servei, les despeses de formació i de serveis bancaris, que dona com a
resultat el preu base de licitació del contracte.
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LOT 1: Barcelonès, Barcelona comarques i Girona
Descripció

Salari brut anual

Número

Total

Coordinador/a

36.792,00 €

3

110.376,00 €

Psicòleg/a

31.911,52 €

4

127.646,08 €

Tècnic/a

29.914,16 €

20

598.283,20 €

Personal administratiu

18.910,02 €

1

18.910,02 €

28

855.215,30 €

Totals
Equips i despeses salarials
Despeses generals de gestió i administració i despeses
indirectes

128.282,30 €

Total pressupost sense IVA

983.497,60 €

21% IVA

206.534,50 €
1.190.032,10 €

Total pressupost amb IVA

LOT 2:Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Salari brut
Descripció
anual
Número Total
Coordinador/a

36.792,00 €

2

73.584,00 €

Psicòleg/a

31.911,52 €

3

95.734,56 €

Tècnic/a
Personal
administratiu

29.914,16 €

11 329.055,76 €

18.910,02 €

1

18.910,02 €

Totals
Equips i despeses salarials
Despeses generals de gestió i administració i
despeses indirectes

17 517.284,34 €
77.592,65 €

Total pressupost sense IVA

594.876,99 €

21% IVA

124.924,17 €

Total pressupost amb IVA

719.801,16 €
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Són despeses de gestió i d’administració les següents:
 Dietes i transport
 Subministrament telefònic
 Material fungible
 Despeses de formació
Despeses indirectes
 Responsabilitat civil/assegurança
 Assessorament laboral i fiscal
 Auditoria de comptes
 Serveis bancaris
El preu del contracte s’ha calculat a tant alçat. El preu del contracte per a cada anualitat és
d’un total de 1.909.833,26 € (IVA inclòs). Els imports de facturació mensual per a cada lot
són:
-

Lot 1: import mensual sense IVA: 81.958,13 €. Import mensual amb IVA: 99.169,34 €

-

Lot 2: import mensual sense IVA: 49.573,08 €. Import mensual amb IVA: 59.983,43 €

L’empresa emetrà una factura mensual, per mesos vençuts, amb les condicions i imports
que va indicar en l’oferta presentada a la licitació, l’import de la qual es considera com un
màxim que no es pot superar en cap cas.
7. Justificació de l’import de licitació i del valor estimat del contracte
El Servei d’acompanyament a la víctima del delicte és un servei eminentment tècnic i
professional i, per tant, es fonamenta en la creació d’equips professionals que han de donar
resposta a les funcions concretes del servei.
Arran la valoració del servei com a necessari es preveu la continuació del servei, almenys,
durant dos anys i 4 mesos que haurà de ser prorrogable per un termini igual a 24 mesos.

Per al càlcul del valor estimat, d’un import total de 8.207.547,87 €, s’ha previst la licitació
d’un contracte de 28 mesos (de l'1 de setembre de 2020 a 31 de desembre de 2022) amb
pròrroga del contracte per un període de 2 anys (de l'1 de gener 2023 al 31 de desembre
de 2024), més un 20%, en concepte de possible modificació
Així mateix, la determinació del preu es realitza a tant alçat.
Concretament, el Valor Estimat del Contracte (VEC) desglossat té l’import següent:
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LOT

Import Licitació 2020 Import Licitació 2021
(4 mesos)

(sense IVA)

Import Licitació
2022

Im port Licitació

Import Licitació

(sense IVA)

contracte

+ pròrroga

(sense IVA)

1
2
Total

327.832,53 €
198.292,33 €
526.124,86 €
110.486,22 €
636.611,08 €

IVA

Total

(sense IVA)

983.497,60 €
594.876,99 €
1.578.374,59 €
331.458,67 €
1.909.833,26 €

983.497,60 €
594.876,99 €
1.578.374,59 €
331.458,67 €
1.909.833,26 €

2.294.827,73 €
1.388.046,31 €
3.682.874,04 €
773.403,56 €
4.456.277,60 €

Modificació
increment 20%

VEC

852.364,59 €
515.560,06 €
1.367.924,64 €

5.114.187,52 €
3.093.360,35 €
8.207.547,87 €

2023 i 2024

4.261.822,93 €
2.577.800,29 €
6.839.623,22 €

8. Proposta d’utilització de procediment de contractació.
El tipus de procediment que es proposa per a la contractació és el procediment obert
regulat als articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

9. Criteris de solvència del contracte
Els criteris de solvència econòmica i financera, i professional i tècnica són els detallats a
l’annex corresponent del plec de clàusules administratives particulars i que s’exposen a
continuació:
Requisits específics de solvència i documentació acreditativa del seu compliment:
A)

Solvència econòmica i financera:

En virtut dels articles 74, 86 i 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant la declaració
responsable sobre el volum anual de negocis igual o superior al 30% del valor anual mig del
contracte en el millor exercici dels tres darrers disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes (IVA exclòs):

Lot

Solv. Eco. 30%valor anual mig contracte

1

295.049,28 €

2

178.463,10 €

Aquesta xifra mínima s’estableix per tal de permetre que empreses del tercer sector puguin
participar de la licitació i evitar que només hi puguin accedir empreses amb gran volum de
negoci.
El valor mitjà anual del contracte és el resultat de dividir el valor estimat contractual de cada
lot pel nombre de mesos d’execució del lot al qual liciti, 28 mesos, i multiplicat el resultat per
12.
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El volum de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals dipositats al 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 mitjançant els llibres i comptes
anuals legalitzats en el Registre Mercantil.

B) Solvència tècnica o professional:


En virtut dels articles 74, 86 i 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar mitjançant
una relació dels principals serveis executats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres anys, per un import
acumulat en l’any de major execució igual o superior al 30% de l’anualitat mitjana del
lot al qual liciti (IVA exclòs).
Lot

Solv. Eco. 30% valor anual mig contracte

1

295.049,28 €

2

178.463,10 € €

Aquesta xifra mínima s’estableix per tal de permetre que empreses del tercer sector
puguin participar de la licitació i evitar que només hi puguin accedir empreses amb gran
volum de negoci.


Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels
serveis executats.

L’anualitat mitjana del contracte és el resultat de dividir el valor estimat contractual de
cada lot pel nombre de mesos d’execució del contracte, 28 mesos, i multiplicat el
quocient per 12.


Aquests serveis s’acreditaran com segueix:

Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels serveis
executats.

Els serveis s’acreditaran com segueix:


Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic.



Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar els serveis amb un
certificat expedit pel subjecte privat destinatari o bé mitjançant una declaració de
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l’empresari que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que acreditin
la realització de la prestació.

10. Criteris d’adjudicació
Procediment obert, d’acord amb els articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Es proposa aplicar una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitatpreu (art. 145 LCSP).
A més del preu del servei, es consideren altres aspectes qualitatius quantificables de forma
automàtica, que han de presentar les entitats i/o empreses licitadores.
En aquest contracte no hi ha criteris que obeeixen a un judici de valor i, per tant, no caldrà
comitè d’experts.
Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (sobre B): Fins a 100 punts
a. Millor oferta econòmica: fins a 30 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model
d’oferta econòmica de l’annex núm. 3 de la manera següent:
- L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com desproporcionada o amb valors
anormals rebrà la puntuació màxima de 30 punts.
- La resta d’ofertes que no s’hagin declarat com a desproporcionades o amb valors
anormals rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica,
d’acord amb el càlcul següent:

Puntuació de cada oferta =

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

Els criteris per a considerar les ofertes com a presumptament desproporcionades o amb
valors anormals, als efectes de l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), són els que s’exposen a continuació, en funció de si es
presenta una oferta o més.
En el cas que només es valori una oferta, aquella en què concorrin, a la vegada, les
circumstàncies següents:
a) Que la baixa de l’oferta econòmica respecte al preu de licitació sigui superior al 25%.
b) Que la suma de la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació que no són oferta
econòmica sigui superior al 75% del màxim total assolible.
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Si hi ha dues o més ofertes, aquelles en què concorrin, a la vegada, les circumstàncies
següents:
Que la baixa de l’oferta econòmica respecte a la mitjana de les ofertes presentades sigui
superior al 20% o bé que sigui superior en 5 unitats a la mitjana de baixes de totes les
ofertes presentades.
Que la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica
que no són oferta econòmica sigui superior en 5 unitats a la mitjana aritmètica de totes les
ofertes presentades.
En el supòsit que alguna de les ofertes es consideri presumptament desproporcionada o
amb valors anormals, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui
la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular, en allò que es
refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per a
executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les
disposicions relatives a la protecció del treball i les condicions de treball vigents, o l’obtenció
d’una ajuda de l’Estat.
En el cas que la justificació anteriorment esmentada no resulti satisfactòria, la Mesa de
contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada,
d’acord amb l’article 85.6 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, sol·licitant a tal efecte els aclariments corresponents als licitadors
afectats i aplicant, en el cas que l’oferta es consideri viable, el que estableix l’article 107 de
la LCSP per tramitar la garantia a constituir.
Tots els càlculs respecte a les puntuacions i els criteris per a considerar les ofertes com a
presumptament desproporcionades o amb valors anormals s’arrodoniran a dos decimals.
b. Inclusió de dispositius i/o mitjans de comunicació addicionals als establerts:
fins a un màxim de 5 punts.
Cadascun dels dispositius i/o mitjans de comunicació addicionals als establerts es valorarà
amb els punts que es detallen tot seguit (fins a un màxim de 5 punts).
 Disponibilitat d’1 Tablet per a cada tècnic/a, psicòleg/a i coordinador/a: 5 punts
 Disponibilitat d’1 Tablet per almenys la meitat dels tècnics/ques, psicòlegs/gues i
coordinadors/es: 3 punts
 Disponibilitat d’1 Tablet per a un mínim del terç dels tècnics/ques, psicòlegs/gues i
coordinadors/es: 2 punts
 Disponibilitat d’1 Tablet per a cada coordinador/a: 1 punt
c.

Experiència acreditada pels i per les professionals de l’equip: puntuació
màxima 20 punts
1.

Experiència de la persona coordinadora del SAVD.
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La puntuació d’aquest apartat es valorarà amb un màxim de 10 punts distribuïts de la
manera que s’especifica a continuació segons el lot què es tracti.
Per al Lot 1, la valoració es farà d’acord amb els criteris següents :
- Tres coordinadors/es tenen una experiència acreditada en la gestió d’equips
d’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any: 10 punts
- Dos coordinadors/es tenen una experiència acreditada en la gestió d’equips
d’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any: 7 punts
- Només un coordinador/a té una experiència acreditada en la gestió d’equips
d’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any: 3 punts
Per al Lot 2, la valoració es farà d’acord amb els següents criteris:
- Dos coordinadors/es tenen una experiència acreditada en la gestió d’equips
d’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any: 10 punts
- Només un coordinador/a té una experiència acreditada en la gestió d’equips
d’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any: 5 punts.
2.

Experiència dels i les professionals dels SAVD (tècnics/es i
psicòlegs/es dels SAVD).

En aquest cas es valora l’experiència acreditada dels tècnics/ques i psicòlegs/gues
dels serveis d’acompanyament a la víctima del delicte.
La puntuació d’aquest apartat es valorarà amb un màxim de 10 punts distribuïts de la
manera que s’especifica a continuació segons el lot de què es tracti.
Per al Lot 1, la valoració es farà d’acord amb els criteris següents :
- Si l’empresa aporta 8 professionals (tècnics/ques i psicòlegs/gues) que tenen
una experiència acreditada en l’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1
any: 2 punts
- Per a cada professional addicional (tècnics/ques i psicòlegs/gues) que tingui una
experiència acreditada en l’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any,
s’afegirà 0,5 punts a la puntuació anterior fins a un màxim de 10 punts
Per al Lot 2, la valoració es farà d’acord amb els criteris següents :
- Si l’empresa aporta 2 professionals (tècnics/ques i psicòlegs/gues) que tenen
una experiència acreditada en l’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1
any: 2 punts
- Per a cada professional addicional (tècnics/ques i psicòlegs/gues) que tingui una
experiència acreditada en l’atenció i/o acompanyament a la víctima superior a 1 any,
s’afegirà 0,8 punts a la puntuació anterior fins a un màxim de 10 punts
d. Formació continuada als i les professionals del SAVD: fins a 10 punts
Es valorarà la formació oferta als i les professionals que executen el contracte fora
del seu horari laboral. La puntuació es farà d’acord amb els criteris següents :
-

Oferir programes de formació especialitzada sobre violència masclista. Fins a un
màxim de 2,5 punts, que s’obtenen de la manera següent:
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-

-

-

□ 1,25 punts per cada programa de formació ofert, d'un mínim de 10 hores
cadascun.
Oferir programes de formació especialitzada sobre victimologia. Fins a un màxim de
2,5 punts, que s’obtenen de la l manera següent:
□ 1,25 punts per cada programa de formació ofert, d'un mínim de 10 hores
cadascun.
Oferir programes de formació especialitzada en dret processal penal. Fins a un
màxim de 2,5 punts, que s’obtenen de la manera següent:
□ 1,25 punts per cada programa de formació ofert, d'un mínim de 5 hores
cadascun.
Oferir programes de formació destinada específicament als i les coordinadores dels
diferents SAVD dirigida a la gestió d’equips professionals. Fins a un màxim de 2,5
punts, que s’obtenen de la manera següent:
□ 1,25 punts per cada programa de formació ofert, d'un mínim de 10 hores
cadascun.

e. Model de selecció de personal: fins a 10 punts
L’equip professional que executa el servei d’acompanyament a la víctima del delicte
ha de tenir unes competències i habilitats per a garantir un servei de qualitat. Per
tant, és d’especial importància i rellevància el model de selecció de personal que
utilitzi l’empresa licitadora.
La valoració d’aquest criteri es farà atenent als criteris següents:
o L’empresa compta amb una borsa de treball: 2 punts
o L’empresa ofereix una formació inicial d’un mínim de 8 hores al professional
que s’ha d’incorporar al servei d’acompanyament a la víctima del delicte: 3
punts
o L’empresa valora les competències del/de la professional en el moment de la
selecció per a la seva contractació: 3 punts
o L’empresa valora el currículum vitae de la persona aspirant: 2 punts
f. Enquestes de satisfacció: fins a 10 punts
Es valoraran les enquestes de satisfacció d’acord amb els criteris següents :
-

3 punts per fer enquestes de satisfacció a les víctimes ateses en el moment de la
compareixença en el Jutjat de Violència sobre la Dona

-

3 punts per fer enquestes de satisfacció a les víctimes ateses en el moment de
l’acompanyament a la víctima en l’acte de judici oral

-

2 punts si les enquestes inclouen propostes de millora

-

2 punts si les enquestes es realitzen per mitjans electrònics

g. Model de coordinació: fins a 15 punts
Es valorarà el model de coordinació que presenti l’empresa d’acord amb els criteris
següents:
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-

Coordinació ordinària amb l’òrgan que ha de fer el seguiment (Àrea de reparació i
atenció a la víctima) amb una periodicitat mínima trimestral: 3 punts

-

Coordinació ordinària amb l’Oficina d’Atenció a la víctima de referència de l’equip de
SAVD amb una periodicitat mínima trimestral: 3 punts

-

Coordinació ordinària de l’equip de SAVD (coordinador/a i resta de professionals de
l’equip): 2 punt

-

Coordinació ordinària conjunta de tots els equips de SAVD (amb coordinadors/es i
professionals de tots els equips): 1,5 punts

-

Coordinació extraordinària per a la resolució d’incidències en un termini inferior a una
setmana: 2,5 punts

-

Coordinació ordinària amb els caps de servei territorials amb una periodicitat mínima
trimestral: 3 punts
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11. Condicions especials d’execució i penalitats
Són de compliment obligat pel contractista i pels subcontractistes que en el seu cas
participin en l’execució les condicions especials d’execució següents:
Condició 1. Obligació de no utilitzar llenguatge sexista en cap documentació escrita ni
visual relacionada amb el contracte.
Aquesta obligació té la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen.
Condició 2. Obligació de complir amb els principis ètics i regles de conducta als quals
els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat:
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.1.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- ,els licitadors,
contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de 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.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a realitzar.
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
l’adjudicació del contracte en interès propi.

en

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
No realitzar qualssevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i
de lliure concurrència i respectar els principis de lliure mercat.
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.

obtenir,

En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
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Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
A més, el contractista haurà de 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 la normativa de contractes del sector públic imposen als
contractistes 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.
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a
l’anterior apartat 2 per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa d’imposició de les
penalitats descrites a continuació.
Condició 3. Obligació de complir amb els Convenis col·lectius sectorials. Els
contractistes adjudicataris han de complir en tot moment el conveni col·lectiu sectorial i
territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin desenvolupar tasques a l’empara
d’aquest contracte. El responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als
òrgans de representació de les persones treballadores que n’informin al respecte. Les
condicions especials en relació amb l’execució, seran d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes.
L’incompliment per part dels licitadors o dels contractistes de qualsevol de les obligacions de
les condicions especials d’execució contingudes en els apartats anteriors, serà causa,
segons el seu cas, de penalització o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
Condició 4- Obligació d’acreditar que disposa d’una cobertura d’assegurança de
responsabilitat civil professional complerta.
Prèviament a la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que
disposa d’una cobertura d’assegurances de responsabilitat civil professional complerta que
garanteixi els danys derivats de l’activitat que constitueix l’objecte de la prestació del
contracte, mitjançant l’aportació d’un certificat de cobertura emès per l’entitat asseguradora.
En tot cas caldrà aportar còpia del rebut acreditatiu del pagament, el qual s’haurà de
presentar durant tot el temps de durada del contracte.
A més, l’empresa adjudicatària haurà de tenir a disposició de l’òrgan de contractació, en
qualsevol moment de la durada del contracte, còpia de la pòlissa d’assegurances, la qual
s’haurà d’ajustar a les condicions fixades al certificat presentat. Pot ser causa de resolució
del contracte no mantenir vigent la pòlissa d’assegurances al llarg de tota la seva durada.
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L’empresa adjudicatària haurà de comunicar a l’òrgan de contractació qualsevol canvi que
es produeixi en la pòlissa d’assegurances.
La pòlissa esmentada haurà de complir amb els requisits mínims que es determinen a
continuació.
L’assegurança de responsabilitat civil professional complerta per l’activitat objecte d’aquest
contracte cobrirà:
El capital anual assegurat serà d’un mínim de 300.000 € per a la responsabilitat civil i per
l’assegurança d’accidents entre 18.000 i 30.000 €
Aquestes condicions hauran de ser compliment obligat pel contractista. El responsable del
contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert
l’obligació.
Totes elles tenen vinculació amb l’objecte del contracte a celebrar ja que de les mateixes
deriven beneficis per a la prestació, augmentant la seva qualitat, eficàcia o eficiència,
afavorint l’execució o contribuint a un millor funcionament i no són discriminatòries per
afavorir a operadors econòmics determinats. Les condicions estan referides especialment a
consideracions de tipus mediambiental, d’acord amb el disposat per l’article 202 de la LCSP
així com a principis ètics i regles de conducta en l’execució contractual.
Condició 5- Obligació del contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que
estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202.
Aquesta obligació es qualifica d’essencial als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f)
de la LCSP.
PENALITATS
S’establirà un sistema de penalitzacions proporcional basat en el compliment dels nivells de
serveis pactats d’acord amb el punt 5.2 del Plec de prescripcions tècniques (Acords de Nivell
de Servei –ANS-). L’empresa adjudicatària reflectirà, si és el cas, els compliments dels
nivells de servei en els informes de seguiment. La revisió del possible incompliment es
realitzarà mensualment.
Les penalitzacions es valoraran econòmicament segons els percentatges de compliment
dels ANS que donaran lloc a una revisió a la baixa de la contraprestació econòmica mensual
que el Departament de Justícia liquidarà a l’entitat o empresa gestora. Tal i com es detallen
a continuació:

ANS

Interval %

1. Acompanyament
≥ 90 %
presencial en l’acte de De 89 al 85 %
De 84 al 70 %
judici oral
≤ 69 % al 60 %
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Barem
0
2,5
5
7,5

% import de la baixa de la
contraprestació
0
2,5% menys import mensual
5% menys import mensual
7,5 % menys import mensual

2. Atenció presencial a la ‹ 60 %
guàrdia del Jutjats de
Violència sobre la dona

10

10 % menys import mensual

3. Actualització
de
la
informació en l’aplicació
informàtica
La imposició de penalitats requerirà sempre de l’audiència prèvia al contractista per un
termini no inferior a 10 dies.
També s’establirà un sistema de penalitzacions directe pel supòsit que el contractista no
compleixi la condició especial d’execució referent a l’ús del llenguatge sexista en la
documentació escrita o visual relacionada amb el contracte.
En el cas que no es compleixi aquesta condició, es requerirà a l’empresa que esmeni la
documentació escrita o visual. Un cop finalitzat el termini de l’audiència prèvia sense
presentar les esmenes, donarà lloc a revisió a la baixa de la contraprestació econòmica
mensual d’un 2,5%.
Així mateix, també s’aplicaran penalitats respecte a l’incompliment de l’obligació d’informació
sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, dins dels límits establerts en
l’article 192 de la LCSP. A tal efecte, es podrà optar per imposar una penalització d’un
màxim del 7,5% del pressupost del contracte o bé resoldre’l, prèvia audiència de l’empresa
afectada.
Si cal aplicar penalitats, el Departament de Justícia realitzarà una diligència on constarà el
concepte i import, i procedirà a realitzar el descompte corresponent en la factura mensual en
la qual s’apliqui la penalització.
Cada vegada que l’import de les sancions acumulades arribi a un múltiple del 5% del
pressupost del contracte, l’administració podrà optar per la seva resolució o acordar la
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats. Les quanties de cadascuna
d’elles no poden ser superiors al 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de
les mateixes superar el 50 per 100 del preu del contracte.

11. Obligacions contractuals essencials
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A més del compliment de les previsions del Plec de prescripcions tècniques, serà causa de
resolució del contracte l’incompliment de les obligacions qualificades d’essencials, a
l’empara de l’establert en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP, que
s’enumeren a continuació:
1. Adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals i materials
suficients
El contractista haurà d’adscriure a l’execució de la prestació dels mitjans personals i
materials suficients establerts com a mínims obligatoris en el contracte, d’acord amb la
declaració de compromís d’aportació exigida als candidats a la licitació a l’empara del
previst en l’apartat 2 de l’article 76 de la LCSP i, d’acord amb l’establert a la Clàusula
F.2. del Quadre de característiques del contracte.
2. Compliment de les condicions del deure de confidencialitat de la informació a
què es tingui accés per raó de l’execució del servei
Tenen qualificació de condicions essencials del contracte les relatives a deure de
confidencialitat i protecció i seguretat de dades contingudes en l’annex 11 d’aquest plec
de clàusules administratives particulars.
3. Les següents obligacions respecte del tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar
les dades per a finalitats pròpies.
b) Complir les obligacions de l’article 122.2 de la LCAP:
1. L’obligació del futur contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la
Unió Europea sobre protecció de dades.
2. L’obligació de l’empresa o entitat adjudicatària de presentar, abans de la
formalització del contracte, una declaració sobre on estaran ubicats els
servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests.
3. L’obligació del contractista de comunicar qualsevol canvi en relació amb la
declaració esmentada.
4. L’obligació dels licitadors d’indicar en les seves ofertes si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, amb indicació
del nom o perfil empresarials dels subcontractistes, que s’ha de definir per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica. Aquesta
subcontractació només es preveu en el cas que l’empresa licitadora tingui
previst subcontractar els servidors o serveis associats als servidors
informàtics. Tal i com estableix el Plec de clàusules administratives, qualsevol
subcontractació de l’objecte del contracte queda exclosa. Aquesta exclusió té
a veure amb l’objecte tècnic del contracte (l’acompanyament a víctimes del
delicte) que, per la seva especialitat tècnica ha de ser realitzat per personal
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especialitzat i amb un seguiment acurat per part de la unitat promotora. Així
mateix, la subcontractació no resulta possible ja que per a la seva execució
és necessària la subrogació de tot el personal que es troba implementant el
programa en el moment de la formalització del contracte.
4. Les persones que executaran el contracte, pel fet d’exercir professions, oficis o
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no poden haver estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, aquestes persones han de disposar de les certificacions legalment
establertes que així ho acrediten. Aquesta obligació també és extensiva a les noves
altes de persones que s’incorporin al llarg de l’execució del contracte.
12. Subcontractació.

Tal i com estableix el Plec de clàusules administratives, qualsevol subcontractació de
l’objecte del contracte queda exclosa. Aquesta exclusió té a veure amb l’objecte tècnic del
contracte (l’acompanyament a víctimes del delicte) que, per la seva especialitat tècnica ha
de ser realitzat per personal especialitzat i amb un seguiment acurat per part de la unitat
promotora. Així mateix, la subcontractació no resulta possible ja que per a la seva execució
és necessària la subrogació de tot el personal que es troba implementant el programa en el
moment de la formalització del contracte.
No obstant, la subcontractació només es preveu en el cas que l’empresa licitadora tingui
previst subcontractar els servidors o serveis associats als servidors informàtics.

13. Subrogació del personal
En compliment del que preveu l’article 130.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’empresa que resulti adjudicatària resta obligada a subrogar el
personal que s’adjunta al quadre resum del PCAP i de les que és d’aplicació el Conveni
col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
Pel que fa a la subrogació un cop finalitzada la relació contractual amb l'entitat o empresa
adjudicatària inicial, s'ha de tenir en compte que l’adjudicatari estarà obligat a complir de
manera especial la normativa sobre successió d’entitat o empresa regulada a l’Estatut dels
Treballadors i subrogació de treballadors prevista al Conveni col·lectiu d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc (article 27) aplicables en aquest supòsit

14. Protecció de dades
En relació amb la seva activitat ordinària, les entitats que executen el contracte estan
obligades al compliment d’allò que estableix la normativa europea i estatal vigent en matèria
de protecció de dades personals, és a dir:
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-

Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades, del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en
allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades.

-

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

-

Directiva (UE) 2016/680, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relativa a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de
dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció,
investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions
penals, respecte d’aquells preceptes que despleguin efecte directe, mentre no hagi
estat transposada a l’ordenament jurídic intern.

-

En els tractaments d’autoritats amb finalitat d’execució de sancions penals i
d’enjudiciament d’infraccions penals, tal com estableix la disposició transitòria 4a de
la LOPD.




Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals (LOPD)
Reial decret 1720/2007 del Reglament de la LOPD
Directiva (UE) 2016/680, pendent de transposició

L’encarregat del tractament es compromet a complir les instruccions determinades pel
responsable del tractament que afecten el desenvolupament de les seves funcions per
garantir la confidencialitat i el secret professional de tota la "informació confidencial" i de les
dades personals, per la qual cosa s'obliga explícitament a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la,
vendre-la, ni d'una altra manera, directament o indirecta, posar-la a disposició de tercers, ni
totalment ni parcial, i a complir aquesta obligació fins i tot amb els seus propis familiars o
altres membres de l'entitat o empresa que no estiguin autoritzats a accedir a aquesta
informació, qualsevol que sigui el suport que la contingui.
L’encarregat del tractament accedirà a la "informació confidencial" només si és necessari per
a l’execució del contracte i exclusivament per als fins autoritzats pel responsable del
tractament.
L’encarregat del tractament instruirà el personal encarregat de rebre la informació
confidencial de la seva obligació de rebre, tractar i fer servir la informació i les dades
personals que rebi com a confidencials i destinar-les únicament a l’objecte del projecte.
L’encarregat del tractament acreditarà davant el responsable el compliment d’aquesta
obligació en la forma que es concreti a les clàusules.
CLÀUSULES del contracte d’encarregat del tractament
1. Objecte de l’encàrrec de tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita l’entitat ........................ (encarregada del tractament)
per tractar per compte de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima
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del Departament de Justícia (responsable del tractament) les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei públic per a l’execució del servei d’acompanyament a la
víctima del delicte en seu judicial (SAVD).

El tractament consistirà en:
Recollida
Registre
Consulta
Extracció
Comunicació

2. Identificació de la informació afectada
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte,
la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (responsable del
tractament)
posa
a
disposició
de
l’entitat
...............................................................(encarregada del tractament) la informació que es
descriu a continuació:
Activitat
Acompanyament a la víctima del delicte
Òrgan
administratiu Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima del Delicte de la
responsable
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima
Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides,
Categories de dades
característiques personals, circumstàncies socials i dades
tractades
processals penals
Efectuar l’acompanyament de la víctima en seu judicial i realitzar
les funcions que estan vinculades a aquest acompanyament
Finalitat de l'activitat de
(registre de les dades a la base de dades del Departament de
Tractament
Justícia, coordinació amb les Oficines d’Atenció a la Víctima del
Delicte)
Categories d’interessats Ciutadans i residents
Col·lectius vulnerables
Víctima del delicte
Període
No s'ha definit
de conservació

3. Durada
El present contracte té una durada de 28 mesos (des de l’1 de setembre de 2020 o data de
la signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2022), i una pròrroga de 24 mesos.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
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L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de
dades, en especial al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (RGPD) i al Reial decret 3/2010, de 8 de gener. Atesa la condició legal del
responsable del tractament, l’encarregat es veu afectat per allò que regula l’Esquema
nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica, de 29 de gener (BOE 1330,
de 29.01.2010), i, de manera específica, per les condicions següents:
1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot fer servir
les dades per a finalitats pròpies.
2. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
3. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per conservar-les, llevat que
compti amb l’autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits
legalment admissibles. Això també implica:
a. No fer còpies de la informació a què tingui accés, llevat que sigui necessari
per a l’adequada execució del projecte.
b. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar
el seu objecte.
4. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen,
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures
de seguretat corresponents, de les quals cal informar-les convenientment. Mantenir a
disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l’obligació.
5. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
6. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per col·laborar en les auditories o les
inspeccions que faci el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. Aquestes
col·laboracions amb el responsable s’inclouran als plans ordinaris d’auditoria del
Departament de Justícia i es faran quan ho determini el responsable de seguretat.
7. Complir les mesures de seguretat establertes al document de seguretat del
responsable del tractament, d’acord amb les especificacions següents:
a. Les dades es tractaran als locals del responsable següents: a les seus
judicials on s’executi el servei i a les instal·lacions de l’encarregat del
tractament.
Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: sistema
d’informació d’Execució Penal (SIEP).
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b. Les dades a les quals accedeixi l’encarregat del tractament no es poden
treure fora dels locals del responsable. En el cas que les dades s’hagin
d’incorporar a dispositius portàtils o s’hagin de tractar fora dels locals del
responsable es requereix autorització expressa del responsable, la qual ha de
constar al document de seguretat. En qualsevol cas, cal garantir el nivell de
seguretat corresponent.
8. L’encarregat del tractament ha de posar en coneixement del responsable del fitxer o
tractament, de manera immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant
l’execució del contracte que pugui afectar la integritat, disponibilitat o confidencialitat
de les dades de caràcter personal tractades.
9. Retornar al responsable del tractament les còpies de les dades de caràcter personal i
els suports on constin, un cop complerta la prestació. La devolució ha de comportar
la destrucció de les còpies i l'esborrament total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregat. El termini màxim per a la devolució/destrucció
és de tres mesos des del cessament absolut de l’activitat de tractament. No obstant
això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
10. Sens perjudici del deure de confidencialitat de les dades que té l’entitat beneficiària,
qualsevol dels seus treballadors relacionat amb el servei executat està obligat,
d’acord amb el que preveu la normativa esmentada, a mantenir la reserva oportuna
sobre la informació dels treballadors del Departament de Justícia que obtingui en
l’exercici de les seves funcions i a no facilitar-la a persones alienes a la intervenció.
11. L’encarregat del tractament no pot fer còpies de la informació a què tingui accés,
llevat que sigui necessari per a l’adequada execució de les activitats del servei, i ha
de mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu
objecte. Existeix una vigència indefinida del deure de secret i s’habilita el bloqueig
pertinent de les dades.

5. Les mesures de seguretat
El responsable del tractament ha d’avaluar l’impacte de les operacions de tractament en la
protecció de les dades personals, segons estableix el RGPD.
El responsable del tractament determinarà les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives, que, com a mínim, han de ser:
-

La pseudonimització i/o el xifrat de dades personals.
Garantir la disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i traçabilitat dels
sistemes i serveis de tractament.
Pla de continuïtat de servei en cas d’incident físic o tècnic.
Un sistema de gestió de la seguretat de la informació (PDCA).
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5.1 Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, de les violacions de la
seguretat de les dades personals a càrrec seu de les quals tingui coneixement, juntament
amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar al responsable del tractament, com a mínim, la informació
següent:
-

-

Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura que no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Les comunicacions de les violacions de seguretat seran comunicades a l’autoritat pel
responsable del tractament.
6. Exercici de drets
Quan les persones afectades exerceixin els seus drets reconeguts a la norma d’aplicació
(accés, rectificació, cancel·lació o supressió, oposició, limitació del tractament i,
eventualment, portabilitat) davant l’encarregat del tractament, aquest n’ha de deixar
constància i ho ha de comunicar per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable.
La comunicació s’ha de fer de manera immediata, i en cap cas més enllà del dia feiner
següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les altres informacions que
puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
Els drets dels interessats en matèria de protecció de dades segueixen la via ordinària dels
tractaments d’execució penal (satisfets pel responsable del tractament directament).
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Directora General d’Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil
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