COMPANTIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
CONTRACTE TIPUS
SERVEIS RELATIUS A SUBMINISTRAMENT, IMPRESSIÓ DE FACTURES I
ALTRES SERVEIS RELACIONATS
NÚM. EXPEDIENT 2019/10

Barcelona, a 8 de novembre de 2019

REUNITS
D’una part el senyor Marc de Arias Sanabra, major d’edat, amb D.N.I. núm.
52427930M i amb domicili a efectes d’aquest contracte al carrer de la Sajolida
14 de Sant Pere de Ribes.
I de l’altra el senyor Julián Manuel Marín del Río, major d’edat, amb D.N.I. núm.
36964325J, amb domicili a efectes d’aquest contracte a C. Sant Eudald 20, de
Barcelona.
INTERVENEN
El primer en nom i representació de Companyia d’Aigües de Vilanova i la
Geltrú SAM, domiciliada al C. Col·legi Nº 38, NIF A-63610851, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al Volum 37027, foli 0008, full núm. 295931,
inscripció el 25/11/2004. El senyor Marc de Arias Sanabra, actua en la seva
condició d’apoderat de la Companyia, i especialment facultat per aquest
tràmit en virtut del corresponent acord de Consell d’Administració, de data 31
d’octubre de 2019 i de l’escriptura de poder autoritzada pel Notari de l’Il·lustre
Col·legi de Catalunya, Sr. Emilio González Bou, el dia 11/03/2016, amb el
núm. 524 del seu protocol.
El segon en nom i representació de "ROTAGRAMA S.L." (en endavant
l’adjudicatari), domiciliada a C. Can Buscarons 3 Pol. Ind. Sota el Molí 08160
Montmeló, NIF B61790663, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al
Volum 40768, foli 31, full núm. B 188514, inscripció 12. El senyor Julián
Manuel Marín del Río, actua en la seva condició d’apoderat de la companyia, i
especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Manuel Piquer Belloch el dia 21
d’octubre de 2004, amb el núm. 1467 del seu protocol.
EXPOSEN
I.- Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM és una entitat constituïda
mitjançant l'escriptura pública autoritzada en data 10/09/2004 pel Notari de
Barcelona Sr. Eduardo Hernández Compta, i es regeix per la llei de societats
anònimes.
II.- D'acord amb els seus Estatuts, l’objecte fonamental de la Companyia
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM és la Captació, tractament i distribució
d’aigua potable.
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III.- (La Companyia, en compliment de la finalitat per la qual va ser
constituïda, ha convocat un procediment per a l’adjudicació del Contracte del
Servei de SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT, IMPRESSIÓ DE FACTURES DE
CONSUM I ALTRES SERVEIS RELACIONATS, publicant-se el corresponent
anunci de convocatòria al Perfil de Contractant de la Companyia en data 21
de juny de 2019.
L’òrgan de Contractació de la Companyia competent per raó de la quantia, ha
resolt, per mitjà de resolució de data 31 d’octubre de 2019, adjudicar el
contracte esmentat en l’expositiu III, a ROTAGRAMA S.L.
IV.- El Contractista ha acreditat davant la seva capacitat i personalitat per a
contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte,
que regeixen la present contractació, la qual ha quedat a disposició de la
Companyia als efectes previstos en aquest Contracte.
V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte anteriorment
esmentat, i que queda subjecte a les següents
CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.1.- L’objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs
necessaris per prestar els serveis de SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT,
IMPRESSIÓ DE FACTURES DE CONSUM I ALTRES SERVEIS RELACIONATS,
també relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques, i en els termes
contemplats al mateix.
En particular, l’objecte del contracte comprèn: el subministrament de
diferents models de de imprès, impressió de les factures de consum i entrega
d’aquestes al servei de repartiment.
El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació
que s’annexa:
−
−
−
−

El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1
El Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. 2
L’oferta econòmica i resta de documentació inclosa en el sobre nº 3
presentada per Julián Manuel Marín, que s’acompanya com annex
núm. 3.
L’oferta tècnica presentada per Julián Manuel Marín, que s’acompanya
com annex núm.4.

De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte
d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent
tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.

2.- PREU
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La contraprestació a abonar per la Companyia a l’adjudicatari per la prestació
objecte de contractació serà la que resulti d’aplicar els preus unitaris oferts i
que consten referenciats a l’Annex núm. 3 adjunt al present contracte, als
serveis efectivament prestats.
En els preus unitaris s’inclouen tots els factors de valoració i despeses per a
la correcta i total execució el contracte que s’han de tenir en consideració i
que corren per compte de l’adjudicatari, com els tributs de qualsevol tipus, a
excepció de l’IVA, que s’indica com a partida independent.
La Companyia únicament abonarà a l’adjudicatari els serveis efectivament
prestats, sense que en cap cas la Companyia estigui obligada a esgotar el
valor estimat del contracte/pressupost de licitació.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini
màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la
factura per part de l’entitat contractant.
3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
El preu del contracte serà abonat a l’adjudicatari d’acord amb els encàrrecs
realitzats per la Companyia i un cop entregats.
A la factura emesa, l’adjudicatari haurà d’indicar la següent informació:
-

Número de codi del contracte i número de codi de la comanda.
Identificació i detall de la prestació.

L’adjudicatari enviarà a la Companyia la corresponent factura.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini
màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la
factura per part de l’entitat contractant.
4.- DURADA DEL CONTRACTE
4.1.- El present contracte entrarà en vigor a la data de formalització del
mateix i es mantindrà vigent per una durada de 2 anys, llevat que s’hagi
resolt anticipadament d’acord amb allò establert en el mateix.
La durada del contracte es preveu sens perjudici del termini de garantia
establert a l’apartat I del quadre de característiques del contracte, així com de
les obligacions de confidencialitat i protecció de dades personals que es
disposen conforme a les corresponents clàusules del present contracte.
4.2 El present contracte podrà prorrogar-se pels períodes i durant el termini
establerts a l’apartat C.1del Quadre de Característiques i a la clàusula tercera
del Plec de Clàusules Particulars que regeix el contracte.
En cap cas es procedirà a la renovació tàcita de la vigència del contracte.
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La pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació de la Companyia i serà
obligatòria per al contractista, sempre que el preavís s’hagi produït com a
mínim amb dos mesos d’antelació a la finalització de la durada del contracte.
La pròrroga haurà de formalitzar-se per escrit mitjançant document subscrit
per ambdues parts amb una antelació mínima d’1 mes a la finalització del
contracte (així com dels terminis parcials, en el seu cas) o de qualsevol de les
seves pròrrogues.
4.3.- El lloc de realització de les prestacions serà l’establert a l’apartat D del
Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Particulars que regeix el
contracte.
5.- GARANTIA DEFINITIVA
El present Contracte no requereix la constitució de garantia definitiva per part
de l’adjudicatari.

6.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
6.1.- Caldrà que en tot moment, el contractista estigui al corrent de les
obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i
rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per
compte de la Companyia, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes
obligacions.
6.2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de Riscos Laborals, l’adjudicatària està obligada al
compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
En particular, l’adjudicatari donarà compliment allò previst en el Plec de
Clàusules Particulars en relació a aquesta matèria.
6.3.- L’adjudicatari es compromet a exercir de manera real, efectiva i
continuada el poder de direcció inherent a la mateixa en la seva condició
d'ocupador en relació amb la seva plantilla, assumint en exclusiva respecte
del personal assignat a l'execució del Contracte tot el relacionat amb la
negociació i pagament de retribucions salarials, afiliacions i cotitzacions a la
seguretat social i pagament de prestacions, permisos, llicències, vacances,
substitucions, prevenció de riscos laborals, règim disciplinari, relacions
sindicals, i tots els altres drets i obligacions que es derivin dels contractes de
treballs propis.
6.4.- La relació entre les parts té caràcter exclusivament mercantil, i no hi ha
vincle laboral entre la Companyia i el personal del prestador del servei
encara que hagi de realitzar tasques en les instal·lacions la Companyia. Per
tant, emparat en l'existència d'aquest contracte o del seu compliment, el

4

personal del prestador del servei no podrà ser considerat ni de fet ni de dret
empleat la Companyia, atès que dependrà únicament de la direcció de
l'esmentada empresa a tots els efectes, inclosos, per tant, els aspectes
laborals i de Seguretat Social.
Serà el prestador del servei qui assumeixi la direcció i organització dels
treballs, imparteixi, si escau, ordres i instruccions de treball als seus
treballadors, i assumeixi les obligacions retributives i de cotització pròpies de
l'empresari.
7.- COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL I BONES PRÀCTIQUES
El contractista garanteix a la Companyia un alt nivell de conducta
mediambiental en l'execució de les prestacions objecte d'aquest Contracte,
sent el prestador del servei plenament responsable del compliment de tota la
normativa mediambiental que li sigui aplicable amb caràcter exclusiu i amb
tota indemnitat de la Companyia, i es compromet a realitzar les accions
necessàries per maximitzar l'eficiència energètica i la minimització de
l'impacte ambiental, d'acord amb la documentació adjunta al present
Contracte i la normativa vigent en cada moment.
8.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
8.1.- Amb subjecció al que es disposa en aquest contracte, cada part ha de
respondre per l'incompliment, total o parcial, de qualsevol de les seves
obligacions derivades del present contracte, i haurà d'indemnitzar a l'altra per
qualssevol danys i perjudicis efectius causats per l'incompliment.
La responsabilitat i obligació d'indemnització aquí establertes s'entenen sense
perjudici de la facultat de resolució del contracte i de les penalitzacions
previstes en la següent clàusula.
En particular, el contractista serà responsable de qualsevol pèrdua,
deteriorament o pèrdua de valor dels equips propietat de la Companyia
necessaris per a l'execució del contracte, així com de qualsevol dany o
perjudici, directe o indirecte, ocasionat a tercers o les pròpies instal·lacions i
béns de la Companyia, que pugui produir-se en fase d'execució del contracte i
fins a la seva recepció per part la Companyia
Serà així mateix responsable de la qualitat dels serveis executats, així com de
les conseqüències que es dedueixin per a la Companyia o per a tercers per les
omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució del Contracte.
8.2.- De la mateixa manera hauran de ser assumides pel prestador del servei
les responsabilitats, que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental,
d'acord amb el que disposa la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de
responsabilitat mediambiental i la Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es
modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
8.3.- Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que fossin
imposades a la Companyia com a conseqüència de l'incompliment o
inobservança, per part del prestador del servei, de les condicions establertes
en la documentació que revesteix caràcter contractual, en les llicències,
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autoritzacions o permisos, així com per l'incompliment o inobservança de la
normativa municipal, autonòmica o estatal aplicable.
8.4.- La valoració d'aquests danys i perjudicis la comunicarà cada part a
l'altra, segons que correspongui, qui tindrà un termini de trenta (30) dies
naturals per fer un descàrrec de responsabilitat. Altrament, es considerarà
acceptada la valoració per la part a qui es reclama, i la part reclamant li
emetrà la corresponent factura.
9.- RÈGIM DE PENALITZACIONS
9.1. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals,
donarà lloc a la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 24 del
plec de clàusules particulars
9.2. Les penalitzacions previstes en el present apartat tenen caràcter
acumulatiu i no substitutiu.
A l'efecte del que preveu l'article 1.153 del Codi Civil, el contractista
penalitzat, a més de satisfer la penalització en els termes que preveu el
paràgraf següent, haurà de complir les obligacions l'incompliment o retard en
l’execució de les quals es penalitza.
Les penalitzacions es detrauran de les quantitats pendents de pagament. En
cas que no hi hagi quantitats pendents de pagament, les penalitzacions es
faran efectives amb càrrec a la garantia definitiva prestada, si és que aquesta
existís. En el cas que les penalitzacions s'hagin fet efectives amb càrrec a la
referida garantia, el prestador del servei estarà obligat a ampliar la garantia
en la quantitat que correspongui fins que aquesta assoleixi el valor del 5% de
l’import d’adjudicació.
L'aplicació i el pagament de les penalitzacions no exclouen la indemnització a
què la Companyia pugui tenir dret per danys i perjudicis ocasionats amb
motiu de l'incompliment imputable al prestador del servei.
10.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
10.1.- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes
establertes a la clàusula 25 del plec de clàusules particulars adjunt al present
contracte com Annex 4
10.2.- Conseqüències de la resolució
La resolució contractual, amb independència de la causa que l'hagi originat,
s'entendrà sense perjudici dels drets adquirits, les responsabilitats contretes
per falta de pagament, l'obligació d'indemnització per danys i perjudicis, o
d'aquells altres drets i obligacions originades i que siguin exigibles, bé en el
moment de la resolució, bé que continuïn sent-ho després d'aquesta, segons
el que estableix el present contracte.
Així mateix, la resolució o terminació del contracte no afectarà les obligacions
establertes per a les parts que, de conformitat amb la seva naturalesa o els
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termes d'aquest contracte, hagin de sobreviure a la seva finalització,
especialment l'obligació de confidencialitat.
A la finalització del contracte, el contractista tornarà a la Companyia tota la
documentació i materials que li hagin estat lliurats per la Companyia i que
aquell tingués en el seu poder, havent de complir en tot cas el deure de
confidencialitat i secret al qual refereix la clàusula de confidencialitat.
La terminació del contracte per qualsevol causa diferent del transcurs del
termini pactat o del mutu acord, només donarà lloc a la compensació a favor
del contractista dels danys i perjudicis que li hagin estat causats mitjançant
aquesta terminació quan la mateixa hagi estat conseqüència de
l'incompliment per part la Companyia de les obligacions que li incumbeixen
en virtut d'aquest Contracte.
11.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE
El règim de la subcontractació i cessió és aquell regulat a la clàusula 22 del
plec de clàusules particulars que s’adjunta com Annex 1 al present contracte
12.- RECEPCIÓ DELS TREBALLS I TERMINI DE GARANTIA. PÒLISSA DE
RESPONSABILITAT CIVIL
12.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura del
contractista.
12.2.- L’adjudicatari garanteix a la Companyia que els serveis realitzats per
donar compliment a l'objecte del present contracte són conformes a les
especificacions pactades per les parts.
13.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE
PROTECCIÓ DE DADES
El contractista declara conèixer i s’obliga al compliment d’allò previst a la
clàusula 28 del Plec de Clàusules Particulars en matèria de protecció de dades
de caràcter personal.
Així mateix, l’empresa contractista estarà obligada a respectar el caràcter
confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés en els termes
establerts a la clàusula 29 del Plec de Clàusules Particulars
14.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
14.1.- Per al compliment de les obligacions que deriven del present contracte,
el contractista designa un interlocutor amb la capacitat, coneixements i
experiència suficients als efectes de supervisar, coordinar i vetllar per la
correcta prestació a executar, i exercir les tasques d’interlocució amb la
Companyia per al seguiment de l’execució del contracte.
Per la seva part, la Companyia designa una persona responsable per al
seguiment de l’execució dels treballs, amb atribucions suficients per definir i
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analitzar el detall dels treballs a realitzar, així com coordinar-los, i validar el
resultat final de la prestació executada.
Les persones designades en nom de la Companyia i del contractista són les
següents:
Pel contractista: Sr./Sra. Sr. Julián Manuel Marín del Río
Per la Companyia: Sr./Sra. Jordi Sànchez Cañizares
La Companyia podrà sol·licitar en qualsevol moment la substitució de
l’interlocutor designat pel contractista, sempre que hi hagi una causa
justificada. En aquest cas, l’adjudicatari proposarà un substitut amb un perfil
adequat en un termini d’un dia hàbil des de la notificació de la sol·licitud de
substitució.
14.2.- L’adjudicatari del servei garantirà en l’àmbit de les seves possibilitats,
l’assignació als treballs objecte del present contracte a una plantilla estable i
amb una baixa rotació de personal, exceptuant els casos en que per motius,
justificats, a petició de la Companyia o del propi adjudicatari, es consideri
necessària la substitució de determinades persones.
14.3.- La Companyia tindrà la facultat d’inspeccionar i de ser informada del
procés d’execució dels serveis objecte del contracte, podent sol·licitar la
documentació relativa a la preparació, gestió i control dels mateixos, a fi i
efecte de verificar les característiques tècniques de la prestació realitzada. Així
mateix, podrà dur a terme els sistemes de control de qualitat que consideri
oportuns i dictar les directius que consideri necessàries per a l’estricte
compliment del present contracte.

15.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL
El present contracte podrà ser modificat d’acord amb allò previst a l’apartat O
del Quadre de Característiques i a la Clàusula 27 del Plec de Clàusules
Particulars que regeix el contracte.
16.- RÈGIM JURÍDIC
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal
espanyola, sense perjudici de què li siguin d’aplicació les normes contingudes
a la Subsecció 4ª, de la Secció 3ª, del Títol I del Llibre II, de la LCSP, relatives
a les modificacions contractuals.
17.- JURISDICCIÓ
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, d’acord amb allò previst a l’article 27 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic. Les parts, cas d’exercitar accions
judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats
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i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que
pogués correspondre’ls.

I, perquè així consti, es signa per duplicat el present document, en el lloc i
data de l’encapçalament.
Companyia d’Aigües de Vilanova
i la Geltrú SAM

CPISR-1 C
Marc De Arias
Sanabra

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Marc De
Arias Sanabra
Fecha: 2019.11.12
12:53:24 +01'00'

Sr. Marc de Arias Sanabra

Rotagrama S.L.

36964325J
JULIAN
MANUEL
MARIN (R:
B61790663)

Firmado digitalmente por 36964325J
JULIAN MANUEL MARIN (R: B61790663)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0260/PUESTO
1/45050/29042019113103,
serialNumber=IDCES-36964325J,
givenName=JULIAN MANUEL,
sn=MARIN DEL RIO, cn=36964325J
JULIAN MANUEL MARIN (R: B61790663),
2.5.4.97=VATES-B61790663,
o=ROTAGRAMA, SL, c=ES
Fecha: 2019.11.12 13:46:56 +01'00'

Sr. Julián Manuel Marín del Río
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ANNEX 1: PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretriev
ing.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=142884d63e69e196a703a847bdebae
d9&fileId=51645814&capId=27714416&idTS=48831242
ANNEX 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretriev
ing.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=0f9e63ea09b7a7f5aa6c824246a9b8b
d&fileId=51645869&capId=27714416&idTS=48831242
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ANNEX 3: OFERTA ECONÒMICA
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ANNEX 4: OFERTA TÈCNICA

12

ADDENDA DE TRACTAMENT DE DADES PER PART DE L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA
La present Addenda de Tractament de Dades (en endavant, “Addenda”) forma
part del contracte “Servei d’impressió de factures de consum i treballs
relacionats” (“Responsable del Tractament” o “Responsable”), objecte del
procediment de licitació de data 8/11/2019 (en endavant, “Contracte Principal”),
del qual va resultar designada empresa adjudicatària l’entitat ROTAGRAMA S.L.
(“Encarregat del Tractament” o “Encarregat”).
El Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament podran ser també
referits conjuntament com les “Parts”.
Per donar compliment a la prestació dels serveis objecte del Contracte Principal
(en endavant, els “Serveis”), l'Encarregat del Tractament haurà de tenir
necessàriament accés a dades de caràcter personal responsabilitat del
Responsable del Tractament.
En el curs de la prestació dels Serveis al Responsable del Tractament,
L’Encarregat del Tractament podrà tractar les dades personals en nom del
Responsable del Tractament i les Parts acorden complir les següents disposicions
pel que fa a qualssevol dades personals.
En consideració a les obligacions mútues aquí establertes i per donar compliment
a la normativa de protecció de dades de la UE, i en especial al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en
endavant, RGPD), i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i garantia dels Drets digitals (en endavant, LOPDGDD), les Parts acorden pel present que els termes i condicions establerts a
continuació s'afegiran com una Addenda al Contracte Principal.
En conseqüència, tret que el context exigeixi el contrari, qualsevol referència al
Contracte Principal s'entendrà feta a aquest Contracte Principal incloent les
modificacions realitzades per aquesta Addenda.
Primera.- Definicions.
De conformitat amb les definicions d l’RGDP s’entendrà per:
Dades de caràcter personal: Qualsevol informació sobre una persona física
identificada o identificable; es considerarà persona física identificable tota
persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament,
mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació,
dades de localització o un o diversos elements propis de la identitat física,
fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.
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Fitxer: Tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, que permet l’accés
a les dades segons uns criteris determinats, qualsevol que sigui la forma o
modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.
Tractament de dades: Qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades
sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments
automatitzats o no, com la recollida, gravació, registre, organització,
estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció o consulta,
utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma
d'habilitació d'accés, limitació, supressió o destrucció.
Responsable del fitxer o del tractament: Persona física o jurídica, de naturalesa
pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres
decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament, encara que no ho realitzi
materialment.
Encarregat del tractament: Persona física o jurídica, pública o privada, o òrgan
administratiu que, sol o juntament amb altres, tracti dades personals en nom del
responsable del tractament o del responsable del fitxer, com a conseqüència de
l’existència d’una relació jurídica que el vincula amb el mateix i delimita l’àmbit
de la seva actuació per a la prestació d’un servei.
Segona.- Objecte de l'encàrrec del tractament i identificació de la informació
afectada.
La present Addenda regula els termes i condicions que s'aplicaran al tractament
de les dades personals als quals l’Encarregat tingui accés en virtut del la prestació
dels Serveis.
Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte
d'aquesta Addenda, el Responsable del Tractament posa a disposició de
l’Encarregat del Tractament les següents dades de caràcter personal d’abonats a
la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú:
1. Nom i cognoms (dades d’identificació) de l’abonat
2. Domicili (dades de contacte) de l’abonat
3. Identificació fiscal de l’abonat
4. Dades de consums de l’abonat
El tractament de les Dades Personals per part de l’Encarregat del Tractament
inclou l’accés, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació,
extracció, consulta, utilització, comunicació i difusió de les Dades Personals, per
tal de poder prestar els Serveis objecte del Contracte Principal i de la present
Addenda.
Qualsevol tractament diferent del que s’indica en aquesta Addenda per prestar
els Serveis, quedarà exclòs de l’objecte d’aquesta Addenda.
Es prohibeix, així mateix, la comunicació de les Dades Personals, ni tan sols per a
la seva conservació, a altres persones diferents del Responsable o de l’Encarregat
del Tractament, excepte les cessions legalment establertes o expressament
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consentides i les que resultin necessàries per al compliment dels tractaments
vinculats a la relació contractual derivada del Contracte Principal.
En el cas que l'Encarregat de Tractament destini les Dades Personals a objecte i
tractament diferents dels assenyalats, els comuniqui o utilitzi, incomplint les
estipulacions de la present Addenda, serà considerat, amb caràcter general,
Responsable del Tractament, responent de les infraccions en què hagués
incorregut personalment i amb les conseqüències derivades del Plec de Clàusules
administratives Particulars del Contracte Principal .
Tercera.- Duració del Contracte i conservació de les Dades Personals.
La duració del tractament de les Dades Personals del Responsable per part de
l’Encarregat del Tractament, serà la mateixa que la del Contracte Principal .
Un cop finalitzat el Contracte Principal, l'Encarregat del Tractament ha de tornar
al Responsable, o transmetre a un altre Encarregat que designi el Responsable,
les Dades Personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. No
obstant, podrà mantenir bloquejades les dades referides per atendre possibles
responsabilitats administratives o jurisdiccionals.
Quarta.- Obligacions de l’Encarregat del Tractament.
L'Encarregat del Tractament i tot el seu personal s'obliguen a:
a) Utilitzar les Dades Personals objecte de tractament, només per a la
finalitat i la prestació dels Serveis objecte del Contracte Principal. En cap cas
podrà utilitzar les dades per a fins propis.
b) Tractar les Dades Personals d'acord amb les instruccions del
Responsable del Tractament. Si l’Encarregat del Tractament considera que alguna
de les instruccions infringeix l’RGPD o qualsevol altre normativa vigent en
matèria de protecció de dades, l’Encarregat del Tractament informarà
immediatament al Responsable.
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de
tractament efectuades per compte del Responsable, que contingui:
- El nom i les dades de contacte de l'Encarregat o Encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l'Encarregat.
- Les categories de tractaments efectuats per compte de cada
responsable.
- Si escau, les transferències de Dades Personals a l’estranger, identificant
de quin país es tracta.
- Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat apropiades que estigui aplicant.
d) No comunicar les Dades Personals a terceres persones, llevat que
compti amb l'autorització expressa del Responsable del Tractament, en els
supòsits legalment admissibles.
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e) Subcontractació: Els serveis objecte de la present Addenda i del
Contracte Principal no es poden subcontractar.
f) Mantenir el deure de secret respecte de les Dades Personals a les quals
hagi tingut accés en virtut del present Contracte, fins i tot després que finalitzi el
Contracte.
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar les Dades Personals
es comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les que cal informar-los
convenientment.
h) Mantenir a disposició del Responsable la documentació acreditativa del
compliment de l'obligació establerta en l'apartat anterior.
i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.
j) Drets dels interessats: Quan les persones afectades (els interessats)
exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del
tractament i portabilitat de dades davant l’Encarregat del Tractament, aquest ha
de
comunicar-ho
al
Responsable
per
correu
electrònic
a
companyia@aiguesvng.cat o a l’adreça que, si escau, li indiqui el Responsable.
La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà del
dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb
altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.
L'Encarregat del Tractament no respondrà a la sol·licitud dels drets dels
interessats excepte per indicació expressa del Responsable del Tractament. No
obstant això, l'Encarregat del Tractament assistirà en tot moment al Responsable
del Tractament en la resposta a l'exercici dels drets dels interessats.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades: L'Encarregat del
Tractament ha de notificar al Responsable del Tractament, sense dilació indeguda
(i, en tot cas, en les 24 hores següents) a través de l'adreça de correu electrònic
companyia@aiguesvng.cat a l’adreça que, si escau, li indiqui el Responsable, les
violacions de la seguretat de les Dades Personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement (ja sigui directament o a través d’un subcontratista), juntament amb
tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.
A aquests efectes, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
- Data i hora de l’incident i dades de contacte de la persona notificada de
l’incident.
- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les Dades Personals,
fins i tot, 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.
- Dades de la persona de contacte per poder obtenir més informació o, si escau,
del delegat de protecció de dades.
- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
Dades Personals.
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- Descripció de les mesures adoptades o propostes per posar remei a la violació
de la seguretat de les Dades Personals, incloent-hi, 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 es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon a l’Encarregat de Tractament comunicar les violacions de seguretat de
les Dades Personals a l'Autoritat de Protecció de Dades dintre del termini
legalment establert de 72 hores i la comunicació contindrà, com a mínim, la
informació establerta en els paràgrafs anteriors.
Correspon a l'Encarregat del Tractament l’obligació de comunicar en el menor
temps possible aquestes violacions de la seguretat de les Dades Personals a les
persones interessades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per
als drets i les llibertats de les persones físiques afectades.
La comunicació s'ha de fer en un llenguatge clar i senzill i ha d'incloure els
elements que en cada cas assenyali el Responsable, com a mínim:
- La naturalesa de la violació de dades.
- Dades del punt de contacte del delegat de protecció de dades o de l’Encarregat
o d’altre punt de contacte on es pugui obtenir més informació.
- Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les Dades
Personals.
- Descriure les mesures adoptades o propostes per l’Encarregat del Tractament
per posar remei a la violació de la seguretat de les Dades Personals, incloent-hi, si
escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
l) Drets d’auditoria. L’encarregat haurà de posar a disposició del
Responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les
seves obligacions, així com per a la realització de les auditories inspeccions que
realitzin el responsable o un altre auditor autoritzat pel Responsable.
Ja sigui arran d'un incident de seguretat sofert per l'Encarregat del Tractament, o
a les ordres d'una autoritat de protecció de dades, l'Encarregat del Tractament
permetrà al Responsable (o als seus auditors externs designats) auditar el
compliment de l'Encarregat respecte d'aquest Contracte.
L'Encarregat accepta que el Responsable (o els seus auditors externs) puguin
entrar en les seves instal·lacions per dur a terme aquesta auditoria, sempre que
el Responsable li notifiqui raonablement la seva intenció d'auditar, dugui a terme
la seva auditoria durant l'horari normal laboral i prengui totes les mesures
raonables per evitar interrupcions innecessàries en les operacions de
l'Encarregat. Aquesta auditoria estarà subjecta als termes de confidencialitat
acordats entre les Parts.
m) Donar suport al Responsable del Tractament en la realització
de les avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades i/o en la
realització de les consultes prèvies a l’autoritat de control, quan escaigui.
Cinquena.- Mesures de Seguretat.
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L’Encarregat del Tractament adoptarà les mesures, tècniques i organitzatives,
que garanteixin la seguretat de les Dades Personals i evitin la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la
tecnologia, la naturalesa de les Dades Personals, l’abast i els objectius del
tractament, així com els riscos als fets que estiguin exposats, ja provinguin de
l'acció humana o del mig físic natural. En tot cas l’Encarregat haurà d’implantar
mecanismes per:
- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels
sistemes i serveis de tractament.
- Restaurar la disponibilitat i l'accés a les Dades Personals de forma ràpida, en cas
d’incidència física o tècnica.
- Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
- Seudonimitzar i xifrar les Dades Personals, si s’escau.
- Garantir que qualsevol persona que actuï sota la seva autoritat i tingui accés a
les Dades Personals només pugui tractar-les seguint les instruccions del
Responsable del Tractament.
Sisena.-Obligacions del Responsable del Tractament.
Correspon al Responsable del Tractament:
a) Lliurar a l'Encarregat les Dades Personals necessàries perquè pugui
prestar els Serveis.
b) Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del
RGPD per part de l'Encarregat.
c) Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i
auditories.
d) Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
Setena.- Responsabilitat. Ambdues Parts es comprometen a respectar, en el
compliment de les obligacions que es deriven d'aquest Contracte, tota la
legislació i normativa que resulti aplicable, molt en particular, les obligacions
imposades i determinades per l’RGDP. Cada Part haurà de fer front a la
responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment d'aquesta legislació i
normativa.
Vuitena.- Ordre de prelació.
Res en aquesta Addenda redueix les obligacions de l’Adjudicatari en virtut del
Contracte Principal en relació amb la protecció de dades personals o permet a
l’Adjudicatari tractar les Dades Personals d'una manera que es prohibeixi en el
Contracte Principal. No obstant, pel que fa a la protecció de dades, prevaldrà la
present Addenda.
Novena.- Clàusula de salvetat.
Cas que alguna disposició d’aquest Contracte sigui invàlida o inaplicable, la resta
del present Contracte continuarà essent vàlid i vigent.
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Desena.- Llei aplicable i jurisdicció.
El present Contracte es regirà i interpretarà de conformitat amb les Lleis de
l’Estat espanyol.
Per a totes les qüestions relatives a la present Addenda, ambdues Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant al seu
propi fur en cas de que fos diferent.
Llegit i trobat conforme el present Contracte, que s'estén per duplicat, i un
exemplar idèntic i autèntic en poder de cadascuna de les Parts, el signen en
prova de conformitat amb tot el que conté en el lloc i data dalt indicats.
Per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
(Responsable del Tractament)

Manuel Ferrer
Ballester - DNI
52212436K
(SIG)

Firmado digitalmente por Manuel
Ferrer Ballester - DNI 52212436K (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Companyia d'Aigües de
Vilanova i la Geltrú SAM,
2.5.4.97=VATES-A63610851,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Ferrer Ballester - DNI
52212436K, givenName=Manuel,
serialNumber=IDCES-52212436K,
cn=Manuel Ferrer Ballester - DNI
52212436K (SIG)
Fecha: 2019.11.12 12:46:39 +01'00'

Per ROTAGRAMA S.L.
(Encarregat del Tractament)

36964325J
JULIAN
MANUEL
MARIN (R:
B61790663)

Firmado digitalmente por 36964325J
JULIAN MANUEL MARIN (R: B61790663)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0260/PUESTO
1/45050/29042019113103,
serialNumber=IDCES-36964325J,
givenName=JULIAN MANUEL,
sn=MARIN DEL RIO, cn=36964325J
JULIAN MANUEL MARIN (R: B61790663),
2.5.4.97=VATES-B61790663,
o=ROTAGRAMA, SL, c=ES
Fecha: 2019.11.12 13:47:45 +01'00'
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