ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
1) CLÀUSULA ÈTICA
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals. La presentació de l’oferta per part dels
licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la
contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de
la relació contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) 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.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) 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.).
e) 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.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) 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.
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.

2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic,
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.

2) NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL.
D’acord amb el previst a l’article 35 LCSP, la present licitació resta sotmesa a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Així mateix d’acord amb el previst a l’article 122 de la LCSP, és fa constància expressa
en el present annex al plec de clàusules administratives particulars de l’obligació del
futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades,
constituint una obligació essencial del contracte, d’acord amb el previst a l’article 211 de
la LCSP.

3) APLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ 2/2020 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOBRE L’AIXECAMENT DE SUSPENSIÓ DE
CONTRACTES, LES MODIFICACIONS, LA REPRESA DE TERMINIS I LES
NOVES CONTRACTACIONS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DESESCALADA
DE LES MESURES DERIVADES DEL COVID-19
El contractista ha de complir d’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, de mesures de seguretat i sanitàries que es
requereixen per a poder executar el contracte correctament i que són les que consten a
les “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions
vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARSCoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de Relacions Laborals de
Catalunya. Aquestes mesures han estat validades pel Servei de Prevenció de riscos
laborals de l’ICO.

