IFERCAT
CONTRACTE PER
Subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA
(Línia 9 de Metro de Barcelona)

A Barcelona, a ...................

REUNITS

D'una part el/la Sr/Sra. ................., major d'edat, ......, ....., amb domicili professional a Barcelona,
carrer dels Vergós 36-42, provist de D.N.I. núm. ............................

I d'altra el/la Sr/Sra. ...................

INTERVENEN

El primer en nom i representació de l’ens públic "INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
CATALUNYA" (en endavant IFERCAT), domiciliada a Barcelona, carrer dels Vergós 36-42. El Sr.
................. actua en la seva condició de ................... nomenat per Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de data ........., i de conformitat amb les facultats atribuïdes pel Decret
308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels Estats de l’ens Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, així com per l'escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr.
........................, a ...............de ......., sota el núm. .......... de protocol.
El/la segon/a en nom i representació de ........................................
Subministrador").........................................................................................

(en

endavant

"el

EXPOSEN
I.- IFERCAT, ens regulat a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, i al Decret 308/2006, de 25 de
juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, és un ens
públic que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i d’autonomia administrativa, econòmica i
financera, d’un patrimoni propi i de plena capacitat d’obrar per complir llurs finalitats i està adscrit
al Departament de Territori i Sostenibilitat.
II.- IFERCAT, com a ens administrador de les infraestructures ferroviàries d’acord amb
l’esmentada llei, té per objecte, entre d’altres, conservar, gestionar i administrar les infraestructures
que li adscrigui el Govern, així com construir les infraestructures ferroviàries que li encomani el
Govern. I també pot complir les funcions relatives a la redacció d’estudis i projectes. Més
concretament, el Decret 308/2006, de 25 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de l’ens
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, estableix que IFERCAT pot realitzar totes les
actuacions complementàries necessàries per complir el seu objecte.
III.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord adoptat en la sessió de 10 de juny
de 2003, atribueix a IFERCAT el caràcter d’administrador del que serà la Línia 9 de ferrocarril
metropolità de Barcelona. Seguidament, el 21 d’octubre de 2003, el Govern de la Generalitat de
Catalunya acorda subrogar IFERCAT en la posició jurídica de la Generalitat de Catalunya en
relació amb les encomanes per aquesta efectuades a Gestió d’Infraestructures, SA (GISA),
actualment Infraestructures.cat, respecte de la construcció de la Línia 9 del ferrocarril metropolità
de Barcelona.
IV.- El 29 de juliol de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord referent a
la prestació del servei de la Línia 9 de ferrocarril metropolità de Barcelona, declara de servei públic
la prestació del servei de transport ferroviari de viatgers de la totalitat de la futura Línia 9 i atribueix
a IFERCAT, en qualitat d’ens administrador de la Línia 9 esmentada, les competències i facultats
establertes a l’article 18 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Així mateix, també el 29 de
juliol de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya, ateses les singulars característiques i la
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complexitat de la construcció, explotació i manteniment de la infraestructura de la Línia 9, autoritza
a IFERCAT la licitació dels contractes per a la construcció, conservació, manteniment i explotació
de determinades infraestructures d’aquesta línia.
V.- IFERCAT ha convocat una licitació per a l’adjudicació del contracte de subministrament
d’energia elèctrica a alta tensió (Línia 9 de Metro de Barcelona), mitjançant procediment obert.
VI.- El Consell d’Administració d’IFERCAT ha acordat adjudicar el contracte abans esmentat a
l’expositiu V a la Companyia ............................... .
VII.- El Subministrador ha acreditat davant d’IFERCAT, la seva capacitat i personalitat per a
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte; i ha constituït la
garantia definitiva exigida en les bases del plec de la licitació, que ha quedat dipositada a
disposició d’IFERCAT als efectes previstos en aquest Contracte.
VIII.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte del servei abans esmentat,
subjecte a les següents:

CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.1.- L’objecte del Contracte el constitueix el subministrament d’energia elèctrica en alta tensió per
a l’explotació dels trams en servei de la Línia 9 de Metro de Barcelona.
El subministrament objecte d’aquest contracte s’ha de lliurar al lloc de recepció del
subministrament que estableix la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques particulars.
1.2.- L’esmentat subministrament serà dut a terme d’acord amb les especificacions i en els termes
establerts en aquest Contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el
contingut de la qual el Subministrador manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir
íntegrament.
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present Contracte, degudament
identificats per les parts:
a) Plec de Bases de la licitació, com annex núm. 1.
b) Plec de Prescripcions tècniques particulars, com annex núm. 2.
c) Oferta presentada pel Subministrador, que s’adjunta com annex núm. 3.
d) Còpia de la garantia definitiva constituïda pel Subministrador, com annex núm. 4.
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part
integrant del Contracte.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració.
1.4.- IFERCAT podrà modificar aquest contracte per canvis de potencia, per excessos de potència
reactiva i per canvis en el cost del terme de potència segons els preus vigents derivats de
modificacions legislatives, així com per qualsevol altra causa que quedi justificada en la protecció
de l’interès públic.
En aquests supòsits, el Subministrador estarà obligat a continuar l’execució del contracte amb
estricta subjecció a les instruccions i condicions que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret
a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o
serveis ni suspendre’ls.
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Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allò indicat a la clàusula 2.2.
1.5.- Queda nomenat/da com a representant del Subministrador per a l’exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a
la fi que s’ha esmentat, el/la Sr/Sra. .......................
1.6.- IFERCAT designa com a responsable del contracte, als efectes d’exercir les funcions
previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 de desembre de 2009, al Sr.
............................ Entre aquestes funcions s’inclou la d’emetre un informe d’avaluació final de la
contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte.

2.- PREU
2.1.- El preu inicial a abonar al Subministrador, es fixa en la quantitat de .................. Euros (.........
en lletres ........... Euros), al que s’afegirà l’IVA corresponent en cas de no correspondre legalment
l’exempció d’aquest impost, així com l’impost elèctric i/o qualsevol altre tribut que li pugui resultar
d’aplicació
Malgrat aquest preu inicial, el preu del subministrament no és fix total i alçat, essent el seu preu
final el que resulti d’aplicar al consum mensual per cada període tarifari d’acord amb la distribució
estàndard de consums, els preus d’energia unitaris detallats a l’annex núm. 3, i addicionar-li el cost
del terme de potència segons els preus vigents a la data de l’emissió de la factura, i si s’escau, els
recàrrecs d’excessos d’energia reactiva i d’excessos de potència (d’acord amb la legislació vigent
aplicable a tarifa), i el cost anual del software de gestió.
2.2.- Tant en el preu inicial o pressupost de la clàusula 2.1. com en els preus de l’annex núm. 3,
s’entendran incloses sense què la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa:
- La completa realització del subministrament contractat.
- Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del Subministrador.
- Totes les tasques necessàries per a garantir la concessió de l’accés a la xarxa per part de
l’empresa distribuïdora, per a la plena efectivitat del contracte a la data fixada d’inici del
subministrament
- Assegurances de tota mena obligatòries per llei pel Subministrador.
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament IFERCAT).
En el supòsit que es modifiquessin els treballs o serveis objecte d’aquest Contracte, d’acord amb
allò previst en la clàusula 1.4, aquestes modificacions es valoraran d’acord amb el preu del present
Contracte o, si s’escau, es fixaran contradictòriament.
2.3.- Són a càrrec del Subministrador les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de la licitació i
l’adjudicació per un import màxim de .................. Euros (IVA no inclòs). IFERCAT facturarà al
Subministrador l’import corresponent a les factures acreditatives dels anuncis realitzats.
L’abonament de les esmentades factures s’efectuarà en els terminis fixats a la clàusula 4.2.
2.4.- El Subministrador no tindrà dret a cap tipus de compensació o indemnització en cas que el
consum real no permeti assolir el preu estimat del contracte.
2.5.- No serà d’aplicació cap revisió de preus, si bé, els seran d’aplicació les actualitzacions que el
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pugui dictar en relació a les parts del preu del
subministrament regulades en cada moment.
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3.- TERMINI
El termini del contracte de subministrament és de 12 mesos, compresos entre el 14 de gener de
2016 i el 13 de gener de 2017.

4.- FORMA DE PAGAMENT
4.1.- IFERCAT, contra presentació de factura mensual, abonarà l’import que resulti d’aplicar els
preus unitaris corresponents al consum realitzat, addicionant-li el cost corresponent al terme de
potència, el cost del software de gestió, i tots aquells impostos que corresponguin legalment.
El Subministrador enviarà a IFERCAT les corresponents factures que aniran adreçades a:
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA amb CIF: Q-0801169-D. La data de la
factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la
factura.
Les factures indicaran clarament el desglossament de conceptes i imports següents:
- Preu ofert per KwH en cada període i (euros/kWh període i)
- Cost per la potència contractada repartiment mensual (euros)
- Si s’escau recàrrec d’excessos d’energia reactiva (d’acord amb la legislació vigent
aplicable a tarifa) (euros)
- Si s’escau, recàrrec per excessos de potència (d’acord a la legislació vigent aplicable a
tarifa (euros)
- Total IVA (euros)
- Total impost elèctric (euros)
- Total cost elèctric mensual (euros)
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin d’emetre
en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar
amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Coneixement a l’apartat de
Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura.
4.2.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des de la data d’expedició de
la factura segons s’estableix en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de setembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Cas que el dia d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el
següent dia hàbil.
La factura haurà d’ésser rebuda a IFERCAT abans del dia tres del mes següent a la data de la
factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data als efectes
del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de llur recepció.
4.3.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a IFERCAT amb un
preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

5.- RÈGIM DE GARANTIES
5.1.- S’incorpora a aquest Contracte com annex núm. 4 una còpia de la garantia constituïda pel
Subministrador a favor d’IFERCAT, d’acord amb el Plec de bases de la licitació i quedant l’original
en poder d’IFERCAT, per un import del 5% sobre el preu d’adjudicació d’aquest Contracte.
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Aquesta garantia serà cancel·lada en el moment de la finalització del present contracte.
5.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Subministrador dimanants del
Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat IFERCAT en excés al temps de la liquidació; del
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions
del Submnistrador, i amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen
al Subministrador.
5.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, IFERCAT podrà procedir lliurement i
per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de
les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels
que el Subministrador es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure
disponibilitat de la garantia per IFERCAT. L’única obligació d’IFERCAT serà la de reintegrar en el
seu dia les sumes disposades, si resultés procedent.
5.4.- Quan a conseqüència de la modificació del contracte, la garantia constituïda haurà de ser
ajustada a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el nou
preu modificat del contracte, en el termini de 15 dies des de la data en què es notifiqui al
subministrador l’acord de modificació.

6.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL
6.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Subministrador.
6.2.- El Subministrador s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de Responsabilitat Civil
Professional que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució
del present Contracte i fins a un import no inferior a 1.000.000 Euros.
El Subministrador haurà d’acreditar tenir subscrita l’esmentada assegurança de responsabilitat civil
en un termini inferior als 15 dies comptats a partir de la data del contracte, i haurà d’acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte.
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Subministrador serà plenament i
íntegrament responsable dels riscos no assegurats.
6.2- La sola presentació d’oferta implica la declaració per part del Subministrador (i) d’haver
estudiat detingudament els documents de la licitació, que considera suficients tant per
responsabilitzar-se de la seva oferta com per al posterior desenvolupament del subministrament i
(ii) d’haver demanat i obtingut d’IFERCAT les dades que considera suficients per a concretar
l’àmbit de necessitats que haurà de satisfer. En conseqüència, el Subministrador es
responsabilitza de l’execució del subministrament fins al seu lliurament en perfectes condicions
d’us i en la forma i condicions convingudes.
6.3.- El Subministrador respondrà dels actes propis i també dels del seu personal i dels de les
demés persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent.
6.4.- El Subministrador és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a IFERCAT o per a tercers
de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del contracte.
El Subministrador estarà obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’IFERCAT.
En aquest sentit, en cas de possibles responsabilitats per manca de subministrament cal distingir
dos supòsits:
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a) Quan la manca de subministrament no hagi estat programada i no s’hagi comunicat
prèviament a l’abonat
El Subministrador es farà càrrec directament o mitjançant pòlissa d’assegurances, dels
danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüències consecutius per acció o omissió
produïts a tercers, inclòs IFERCAT, per la manca de subministrament elèctric. Per a
facilitar la tramitació de les reclamacions per la manca de subministrament elèctric no
programat i no comunicat prèviament a l’abonat, el subministrador s’obliga, dins dels 5
dies posteriors a la manca de subministrament elèctric, a lliurar a IFERCAT còpia
legitimada de la pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil si existeix i del rebut
corresponent que acrediti estar al corrent de pagament. Seran a càrrec del subministrador
les possibles franquícies establertes a la pòlissa subscrita així com les quanties a
indemnitzar que sobrepassin els límits de capitals coberts a la pòlissa.
b) Quan la manca de subministrament hagi estat programada, comunicada prèviament a
l’abonat però l’averia s’hagi demorat més de 6 hores
El Subministrador indemnitzarà a IFERCAT pels danys i/o perjudicis, inclosos els
patrimonials purs, derivats de la manca de subministrament a partir de les 6 hores
posteriors al tall i fins la restitució total del subministrament.

7.- ALTRES OBLIGACIONS DEL SUBMINISTRADOR
7.1.- Caldrà que en tot moment, el Subministrador estigui al corrent de les obligacions que li
corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, sindical i
de prevenció de riscos laborals, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter
exclusiu i sense cap càrrec per compte d’IFERCAT, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes
obligacions.
Als efectes de control per part d’IFERCAT, sense que això impliqui no obstant cap obligació per
aquesta última, el Subministrador haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per IFERCAT, tenir
complides totes les obligacions esmentades en l’apartat anterior, posant a disposició d’IFERCAT,
en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions.
7.2.- El Subministrador assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors
que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral entre
els treballadors del Subministrador i IFERCAT, amb independència de la coincidència o no que
pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els corresponents
serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència, IFERCAT queda totalment alliberada de qualsevol
obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular, en tant en
quant el Subministrador reconeix que en la prestació dels serveis pel seu personal en l’execució
d’aquest contracte no concorren, front IFERCAT, els requisits de voluntarietat, retribució,
dependència, alienitat i poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com
per la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda.
7.3.- El Subministrador serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislació vigent.
7.4.- El Subministrador es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat
amb la legislació vigent.

8.- PENALITZACIONS
Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present
contracte a IFERCAT, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions d’acord amb el previst
en aquesta clàusula.
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IFERCAT podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les obligacions
dimanants del contracte
8.1.- Penalitzacions per incompliments
La realització d’una falta greu per part de l’adjudicatari, segons el definit el plec de prescripcions
tècniques, facultarà a IFERCAT per establir una penalització del 10% del preu inicial previst del
contracte o bé la seva resolució.
La realització d’una falta lleu per part de l’adjudicatari, segons el definit el plec de prescripcions
tècniques, facultarà a IFERCAT a establir una penalització del 2% del preu inicial previst del
contracte. L’acumulació de tres faltes lleus suposarà una falta greu.
8.2.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de danys i
perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de compliment per part del Subministrador de
les obligacions dimanants del present contracte, atès que en determinats casos l'incompliment de
les obligacions del Subministrador pot causar danys perjudicis a l'Administració que no quedarien
cobertes per les penalitzacions previstes en el present contracte.

9.- RECEPCIÓ DEL CONTRACTE
La recepció del contracte s’entendrà efectuada amb l’autorització de l’abonament de la darrera
factura, un cop finalitzada la vigència del contracte.

10.- RESOLUCIÓ
10.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del titular del Contracte, o la dissolució o extinció de la
societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits, sense perjudici de la
successió en la persona del Subministrador prevista en la base 8.5 del Plec de Bases. Si no
es pogués produir la subrogació prevista a la clàusula 8.5 del plec de Bases, per no reunir
l’entitat a la que se li atribueixi el contracte les condicions de solvència necessària, es
resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa
del Subministrador.
- La dissolució o extinció d’IFERCAT, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin
derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector públic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’IFERCAT.
10.2.- IFERCAT podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents
supòsits:
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en cas de
concurs, l’obertura de la fase de liquidació, o l’embargament de béns utilitzats per al
desenvolupament d’aquest contracte.
- Faltes greus d’incompliment de les prescripcions tècniques que regeixen el subministrament,
que es detallen en l’annex núm. 2.
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general,
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
- El mutu acord amb el Subministrador, sempre que no concorri causa de resolució imputable
al Subministrador i que per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la
permanència del contracte.
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10.3.- El Subministrador podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els
següents supòsits:
- La suspensió del començament del contracte per termini superior a sis mesos, per part
d’IFERCAT.
- La suspensió total del contracte per un termini superior a un any, acordada per IFERCAT.
- El mutu acord amb IFERCAT, sempre que no concorri causa de resolució imputable al
Subministrador i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència
del contracte.
10.4.- La concurrència de qualsevulla de les causes assenyalades a les clàusules 10.2 i 10.3
anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistida l’altra part.
10.5.- La resolució del Contracte per part d’IFERCAT per qualsevol de les causes esmentades en
la clàusula 10.2 produirà els efectes següents:
Es valorarà tot el subministrament realitzat fins a la data de resolució i un cop descomptades les
despeses que la resolució ocasioni a IFERCAT i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com
a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària del subministrament realitzat pel
Subministrador.
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no
podran ser motiu perquè IFERCAT des d’aquest moment pugui continuar l’execució del
subministrament immediatament pel procediment que estimi més adient.
IFERCAT farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis que li
hagin causat i siguin imputables al Subministrador, notificant a aquest la pertinent relació i
liquidació de tals danys i perjudicis, sense detriment del dret d’IFERCAT de reclamar al
Subministrador l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia, i sense
perjudici del dret del Subministrador a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li
assisteixen contra la liquidació comunicada per IFERCAT.
10.6.- En el supòsit que el Subministrador rescindís el present Contracte, d’acord amb allò indicat
en la clàusula 10.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a IFERCAT. En un termini no
superior a trenta dies, es produirà la valoració del subministrament realitzat pel Subministrador fins
a la data de la resolució.
En aquest supòsit, IFERCAT haurà de tornar al Subministrador la garantia dins del termini màxim
de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar aquesta devolució.
10.7.- IFERCAT podrà, en qualsevol moment, resoldre aquest Contracte per determinació pròpia,
abonant al Subministrador totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una
indemnització calculada en el 6% del valor restant del Contracte en el moment de declarar la
resolució.
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part d’IFERCAT, caldrà
tornar la garantia al Subministrador dins del termini màxim de 30 dies, des de la data de resolució,
llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta devolució.
10.8.- En cas que IFERCAT no pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada
al Subministrador, aquest podrà optar per la resolució del Contracte, amb abonament en aquest
supòsit de les quantitats acreditades fins a llavors, més una indemnització calculada en el 6% del
valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin.
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11.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
11.1.- Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ésser cedits pel Subministrador a
un tercer, amb autorització de l’òrgan de contractació d’IFERCAT, prèvia sol·licitud per escrit
signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa.
11.2.- Per tal d’ésser autoritzada la cessió és indispensable donar compliment a tots i cadascun
dels requisits establerts a continuació:
- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del
mateix o en el cas que aquest hagi estat declarat en concurs de creditors, que es
compleixin les exigències que estableixi la normativa aplicable a les Administracions
Públiques.
- Que les característiques del cedent no hagin estat determinants per a l’adjudicació del
contracte.
- Que el cessionari tingui la capacitat adient per a contractar amb IFERCAT i acrediti la
solvència que fou requerida anteriorment al cedent, a més de que no incorri en cap causa
de prohibició per a contractar de les que recull la LCSP.
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessió a dur a terme.
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma en que es va determinar
en el Plec de Bases de la licitació del contracte, per tal de substituir la presentada pel
cedent, la qual li serà retornada quan IFERCAT disposi de la garantia constituïda pel
cessionari.
11.3.- Obtinguda l’autorització es procedirà a la seva formalització documental, en la que
intervindran, el cedent, el cessionari i IFERCAT. El document definirà les relacions amb el nou
Subministrador que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients
ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que
el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data que sigui procedent en
funció de l’autorització obtinguda.
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió, i en la data que IFERCAT assenyali,
el cessionari restarà obligat a lliurar a IFERCAT la garantia definitiva, lliurament al qual restarà
supeditada l’autorització de la cessió del contracte.

12.- CONFIDENCIALITAT
12.1.- El Subministrador es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat, en relació
als resultats del seu treball i, així com, respecte del “know-how”, coneixements, dades i
informacions facilitades per IFERCAT o per terceres persones o entitats en les que participi
IFERCAT, amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada al
Subministrador.
Així mateix, el Subministrador es compromet a que la informació de caràcter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent del subministrament encarregat.
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial",
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica,
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per IFERCAT al
Subministrador en la presentació de l’oferta i en l’execució del present contracte, mitjançant
qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en
els que participi IFERCAT i qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada
d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia IFERCAT a la que el Subministrador ha
tingut accés durant el desenvolupament de les seves tasques.
Per tot l’anterior, el Subministrador, ja sigui durant la vigència del present contracte o una vegada
finalitzat aquest, no podrà divulgar, proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o
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qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat d’IFERCAT o que, sense que ho sigui, tingui
la consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte.
El Subministrador accepta que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.
A tal fi, el Subministrador es compromet a:
1. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació en
la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la
naturalesa confidencial de dita informació, així com del compromís de confidencialitat adquirit
per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma
directa en l’execució del present contracte subscrigui un document o un compromís de total
confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en l’execució del present contracte.
2. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució del
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la
Informació confidencial.
3. Notificar a IFERCAT, immediatament o amb la major promptitud possible des del moment en
que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la informació
confidencial.
4. Respondre davant d’IFERCAT del compliment de les obligacions resultants del present
compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors.
Una vegada extingida la present relació de subministrament, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalització, el Subministrador s’obliga a:
a)Lliurar a IFERCAT tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memoràndums i dades
de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut durant la vigència
d’aquest contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix.
b)Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de
propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular IFERCAT.
12.2.- Els termes i condicions d’aquest contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Subministrador haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i
exprés d’IFERCAT.
12.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del
món, obligant-se el Subministrador a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present
clàusula per un termini de 5 anys des de la signatura del contracte.
12.4.- El Subministrador reconeix que l’incompliment d’aquesta clàusula de confidencialitat pot
ocasionar greus danys i perjudicis a IFERCAT, pel que el Subministrador reconeix i accepta que
IFERCAT a part de sol·licitar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis causats, pot
adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el
Subministrador incompleixi o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el Subministrador
accepta que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en
aquesta clàusula.
12.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran:
a)A aquells parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que aquest
fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del Subministrador.
b)De forma que impedeixi al Subministrador exercir els drets adquirits en virtut d’aquest
contracte.
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13.- ARBITRATGE
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts, es resoldrà mitjançant
l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat
dels compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge.
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li
encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge; obligant-se des d’ara
al compliment de la decisió arbitral.
L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de
l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei, o
posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels
respectius arguments.

14.- RÈGIM JURÍDIC
El Contracte queda subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre sobre procediments de contractació
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i a les normes de dret privat
que resultin d’aplicació.
Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i
extinció del contracte objecte d’aquesta licitació. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se
sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura
electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització
del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que
correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, amb independència de la
data de formalització de la signatura electrònica.

Signat: ____________________
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