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S’afegeix la clàusula següent a la pàgina 36 dels Plecs de Clàusules Administratives
Particulars:
CLÀUSULA 32.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
RELACIONADES
AMB
LA
CONTRACTACIÓ
PÚBLICA
SOCIALMENT
RESPONSABLE DE PRODUCTES ELECTRÒNICS
1. L’adjudicatari, sigui fabricant o distribuïdor de productes electrònics, vetllarà pel
compliment dels drets laborals i de les normes de seguretat en les cadenes de
subministrament i en les fàbriques on es produeixen els béns objecte d’aquest
contracte.
A aquests efectes, les empreses adjudicatàries, fabricants o distribuïdores de
productes electrònics, es comprometen a:
- Actuar amb la deguda diligència i acreditar, si s’escau, esforços raonables i
proporcionats, per tal que a les fàbriques de producció dels béns electrònics objecte
d’aquest contracte es compleixi l’establert al Codi bàsic de normes laborals en la
producció de béns electrònics que es pot trobar a la següent adreça electrònica de la
Generalitat de Catalunya:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulaciosupervisio/instruccions-dgcp/instruccio5-2020-annex2.pdf
de manera que es realitzi l’aprovisionament dels béns esmentats per mitjà de
condicions de comercialització justa.
2. Així mateix, els adjudicataris de contractes basats d’un acord marc o d’un contracte
de serveis, subministraments o mixt de productes electrònics, ja siguin fabricants o
distribuïdors, s’obliguen a:
- Lliurar al responsable del contracte designat per l’entitat contractant, en el termini
màxim de 25 dies laborals des de la formalització del contracte, el Formulari de
divulgació, degudament complimentat, que es pot descarregar a la següent adreça
electrònica de la Generalitat de Catalunya:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulaciosupervisio/instruccions-dgcp/instruccio5-2020-annex3.pdf
en el que facilitarà la informació sobre les fàbriques encarregades de la producció dels
béns (denominació i domicili social) i sobre els productes i components objecte del
contracte produïts a cada fàbrica. L’adjudicatari ha de comunicar a l’òrgan de
contractació, qualsevol canvi en la informació inclosa en el Formulari de divulgació.
- Comunicar, si s’escau, per escrit al responsable del contracte designat per l’entitat
contractant aquelles pràctiques de les fàbriques encarregades de la producció dels
béns electrònics objecte del contracte que considera que poden contribuir o provocar
l’incompliment del Codi bàsic de normes laborals en la producció de béns electrònics, i
informar sobre com l’adjudicatari (si és un mer distribuïdor) pot exercir la seva
influència per gestionar aquestes possibles pràctiques.

3. Aquesta clàusula s’aplica respecte dels productes electrònics següents: ordinadors
de sobretaula, ordinadors portàtils, estacions de treball, tauletes i clients lleugers;
pantalles i monitors; perifèrics (ratolins, teclats, palanques de control, cables i
auriculars); escàners, impressores, faxos, fotocopiadores i equips multifunció;
productes TIC per a empreses (commutadors, enrutadors, supercomputadors,
servidors i sistemes d’emmagatzematge); i telèfons intel·ligents i telèfons IP.
4. El seguiment i control material de les activitats que hagin d’avaluar el grau de
compliment dels drets laborals i les normes de seguretat en les cadenes de producció
dels béns electrònics objecte del contracte es realitzarà per la Direcció General de
Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de
la Generalitat de Catalunya. Aquesta Direcció General disposarà de la col·laboració
externa d'una entitat acreditada, amb personal qualificat i de reconeguda experiència
en la inspecció i avaluació del compliment de la normativa laboral de les fàbriques de
producció i tallers de muntatge dels equips electrònics objecte del contracte, tant en
l’àmbit nacional com internacional, sigui o no dels països de la Unió Europea.
Les empreses adjudicatàries de contractes basats d’un acord marc o d’un contracte de
serveis, subministraments o mixt de productes electrònics, ja siguin distribuïdores o
fabricants, facilitaran la identificació de la procedència originària i la traçabilitat del
procés de producció i muntatge dels components dels equips en tot allò que els sigui
possible per tal de fer viables els treballs d’enquesta i visites aleatòries per part de
l’entitat externa acreditada als centres de producció, de manera que pugui determinar
el major o menor grau de compliment dels drets laborals bàsics en el marc de les
Convencions fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.
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