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1

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

L’objecte del present contracte és garantir la destrucció confidencial segons la legislació vigent de
documents, arxius i suport informàtic amb dades de caràcter personal o confidencial a totes les
dependències de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en
endavant, “FGS”)
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ABAST I OBJECTE DE LA PRESTACIÓ

Serà objecte d’aquest contracte el subministrament dels següents contenidors:


Contenidors de capacitat mitjana: contenidors per a la documentació en paper i/o
elements digitals, amb una capacitat d’aproximadament 230-240 litres.



Contenidors de capacitat petita: contenidors per a la documentació en paper i/o
elements digitals, amb una capacitat d’aproximadament 80 a 87 litres.

Addicionalment, el servei haurà d’incloure per als articles detallats anteriorment, els següents
serveis:


Servei de recollida en punts de recollida centralitzats. S’exclou la recollida intracentre
en els diferents serveis de l’hospital (centres de cost).



Servei de transport, en el cas de no destrucció In Situ.



Servei de destrucció. Aquesta pot ser In Situ a les dependències de la FGS o en la
planta de destrucció oferta per l’adjudicatari.



Tots els mitjans necessaris per dur a terme la prestació del servei, descrit a l’objecte
del present contracte.

S’entendrà per documentació confidencial o de suport que puguin contenir dades personals o
confidencials, els següents (llistat no extensiu ni limitatiu): paper genèric, documentació en
paper, plàstic o suport informàtic com plànols, documents, targeta SIM i negatius, cintes de
vídeos i so, cintes traster per etiquetes de barres, disquets, cassets, CD’s, DVD’s, disc durs,
material radiològic, programes informàtics, targetes lectores de chip, components i altres
documents físics procedents d’objectes perduts.
La prestació s’haurà de dur a terme a:
 Totes les dependències de la FGS en l’àmbit hospitalari.
 Totes les dependències dels espais del Recinte Històric ocupats per la FGS.
 La Llar Residència i l’Hospital de Dia Pi i Molist, c/Vilaseca nº1.
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3

AMIDAMENT I CONDICIONS

A títol informatiu es faciliten les dades aproximades d’estimació de consum de les que es
disposa, que juntament amb el dimensionament previst de l’Annex 1, ajudarà a la correcta
confecció de les ofertes per part de les empreses licitadores, dades que també han servit per a
confeccionar el pressupost base de licitació.
L’estimació de kilograms de paper a destruir es troba entre 87.000-90.000 Kg/any (destrucció
de 1.405 contenidors anuals), encara que s’espera que aquesta xifra disminueixi amb el pas
del temps per l’impacte de la digitalització progressiva de documents a l’hospital.

Es planteja la següent distribució:


Contenidors de capacitat mitjana: entre 110 - 112 contenidors rígids amb la capacitat
definida anteriorment.



Contenidors de capacitat petita: entre 230 - 240250 contenidors amb la capacitat
definida anteriorment.

S’estima una recollida setmanal d’entre 18-20 contenidors de capacitat mitjana i 7-8
contenidors de capacitat petita. Sobre aquesta proposta s’admeten d’altres que puguin
optimitzar el servei.
La destrucció pot ser en les plantes de destrucció o bé In Situ amb camions de destrucció.
Aquest fet no afectarà al cost adjudicat del servei.
Al document “Annex nº 1”, s’inclou la relació de contenidors distribuïts actualment, per centre.
Aquesta dotació pot variar en funció de l’activitat o necessitats de la FGS. S’instal·laran, com a
mínim, els contenidors llistats a l’annex nº 1, a les ubicacions indicades i l’adjudicatari haurà de
posar a disposició de la FGS un stock complementari per poder fer el canvi de contenidor ple a
contenidor buit en la gestió intracentre.
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REQUISITS TÈCNICS DE LA PRESTACIÓ

L’adjudicatari del contracte haurà de complir amb els requisits tècnics que es detallen a
continuació:

4.1

Subministrament de contenidors

L’adjudicatari facilitarà i distribuirà a l’inici del contracte els contenidors en les ubicacions
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1

indicades a l’Annex 1 d’aquest PPT per a dipositar i recollir la documentació que serà objecte
de trasllat per a la seva posterior destrucció. Els contenidors que s’han de subministrar seran
fixes i hauran de ser substituïts quan sigui necessari. L’adjudicatari haurà de posar a disposició
un stock de contenidors per tal de dur a terme el canvi de contenidors en la gestió intracentreque recordem es troba exclosa del present contracte.
Els contenidors han de disposar d’una clau de seguretat o mecanisme de seguretat que
asseguri la seva no obertura. Tanmateix, l’adjudicatari entregarà un joc de claus, que seran
custodiades per la FGS, en cas de necessitat d’obertura dels mateixos, per introducció de
documentació errònia.

Tots els contenidors de capacitat mitjana han de tenir rodes i el seu disseny ha de permetre
una correcta operativa dins del centre i en cada servei o unitat. Tots hauran d’estar identificats
per codi de barres o lectors de tal manera que garanteixi la seva traçabilitat.
La conservació, neteja i manteniment d’aquests aniran a càrrec de l’adjudicatari.
A l’inici del contracte, l’adjudicatari participarà activament en el disseny i distribució dels
contenidors a totes les dependències de la FGS. Així, mateix impartirà la formació necessària
per al personal que la FGS indiqui. Si es requereix una formació continuada en algun moment
al llarg de la durada del contracte, l’adjudicatari l’haurà d’impartir.

4.2

Recollida de la documentació

La recollida de contenidors intracentre es farà amb el personal que la FGS designi, el qual
portarà els contenidors que s’hagin de substituir en els punts centralitzats de recollida.

Els punts de recollida seran els següents:


Totes les dependències de la FGS de l’àmbit hospitalari es realitzaran en el magatzem
ubicat, en el moment de la present licitació, en la planta 0 del Bloc A.



La planta baixa de les dependències dels espais del Recinte Històric ocupats per la
FGS.



La Llar Residència i l’Hospital de Dia Pi i Molist la recollida serà a l’adreça c/ Vila-seca,
nº1 08042 de Barcelona.

1

Aquest llistat no es limitatiu ni exhaustiu i és el resultat de l’anàlisi en el moment de la preparació de la present
licitació. Aquest s’adaptarà a les necessitats de funcionament de la FGS.
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La recollida per part de l’empresa adjudicatària es realitzarà un cop per setmana. A excepció de
la Llar Residencia i Hospital de Dia de Pi i Molist que la freqüència de recollida serà d’un
contenidor cada mes i mig aproximadament, i les recollides extraordinàries que es realitzaran a
petició expressa de la FGS.
El dia i franja horària serà acordat entre la FGS i l’adjudicatari, essent aquest el dia l’establert
per a la prestació del servei.
L’empresa adjudicatària disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris per tal de garantir la
traçabilitat de la documentació des del punt de recollida centralitzat, fins a la destrucció
d’aquesta.
Si la destrucció és a la planta de destrucció, els vehicles de transport han d’estar autoritzats per
aquesta funció i complir amb la normativa vigent en aquesta matèria. Els vehicles han d’estar
dotats dels mitjans necessaris per garantir la traçabilitat durant el seu transport.
En la descripció tècnica de l’oferta s’inclourà les característiques del vehicle de transport, les
mesures de seguretat i el protocol d’actuació davant de qualsevol tipus d’incidència durant el
seu transport.

4.3

Destrucció de la documentació

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digital, i el nou Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu, de 27 de abril de 2016 (RGPD), l’adjudicatari ha de garantir la total
destrucció dels arxius i documents que continguin dades personals o confidencials.

Durant el procés de destrucció es seguirà en tot moment les disposicions de la Normativa DIN
66399 per a Documentació Sensible.
Si la destrucció no és In SITU, a l’oferta haurà d’especificar la ubicació de la planta de
destrucció i aquesta haurà de complir amb la normativa vigent en aquesta matèria. També pel
que fa referència a la custodia de la documentació abans de la seva destrucció. S’especificarà
la ruta dels camions de transport des de la recollida de la FGS fins a la planta de destrucció i
l’adreça de la planta de destrucció.
En cas de destrucció In Situ, s’especificarà les característiques de seguretat del camió de
destrucció de documentació confidencial.
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L’adjudicatari ha de presentar una proposta de valorització de la documentació destruïda, que
garanteixi el nivell de protecció de les dades que es requereix d’acord amb la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’adjudicatari ha de presentar una
proposta detallada indicant el destí final del paper destruït.

4.4

Coordinació del servei

L’empresa adjudicatària designarà un coordinador del servei amb capacitat màxima per poder
gestionar i coordinar el servei objecte de prestació amb l’interlocutor responsable de la FGS.
S’establirà un mecanisme de comunicació i coordinació del servei que permeti gestionar la
recollida i les incidències que puguin esdevenir en tot el servei integral objecte de la prestació.

4.5

Documentació de seguiment de la prestació

Mensualment l’empresa adjudicatària facilitarà l’albarà digitalitzat del servei realitzat,
especificant el nombre de quilos per contenidors i la seva ubicació. Es facilitarà el certificat dels
kg destruïts i el certificat de reciclatge dels residus i destí final.
També, mensualment, l’empresa adjudicatària elaborarà una breu nota on es resumiran totes
les actuacions, incidències, verificacions, etc. que s’hagin pogut produir o dur a terme durant
aquest període.
Anualment, l’empresa adjudicatària elaborarà un breu informe amb l’avaluació de la prestació,
anàlisi d’incidències i propostes de millora.
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RETRIBUCIÓ DE LA PRESTACIÓ

El preu total de la prestació inclourà:


Tots els costos que facin referència al personal objecte de la prestació.



Contenidors, maquinària i equips auxiliars necessaris per a dur a terme la correcta
prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària i el seu manteniment.



Així, com qualsevol tipus d’impost i taxa aplicable en cada moment d’acord amb la
legislació vigent.
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OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari ha de disposar de les següents certificacions o equivalents:


Norma ISO 9001:2008/2015 Sistemes de Gestió per la Qualitat Total



UNE EN 15713/2010 “Destrucció Segura del Material Confidencial Codi de Bones
Practiques” o la ISO 27001: Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació.
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Norma ISO 14001: Sistemes de Gestió Ambiental.

Així mateix, l’adjudicatari haurà d’assumir els següents compromisos:

En quant a confidencialitat:


Signarà un acord de compromís i obligació de guardar secret i confidencialitat de les dades
a les qual pugui tenir accés. El personal haurà de ser coneixedor d’aquestes condicions i
entregarà a la FGS un paper signat conforme ho ha llegit i acceptat.

En quant a altres aspectes:


El personal de l’empresa adjudicatària anirà vestit, a càrrec de la pròpia empresa, amb roba
de feina amb identificació i nom de l’empresa ben visible. L’aspecte general de l’operari i de
la seva roba serà pulcre i mostrarà un tracte respectuós amb el personal i usuaris de la
FGS.



L’empresa adjudicatària haurà de garantir al personal que desenvolupi el servei, tots els
mitjans de seguretat necessaris, obligant-se a complir tota la legislació vigent en matèria de
salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, essent el seu
incompliment motiu de resolució del contracte.
L’empresa adjudicatària comptarà amb tècnics responsables de prevenció dels Riscos
Laborals, que proporcionaran les pautes necessàries per al compliment de la normativa
vigent en aquesta matèria, sent així mateix responsabilitat de la mateixa la instauració de
polítiques de prevenció contractada.



L’empresa adjudicatària serà responsable de la gestió dels serveis objecte del contracte i
per tant es dotarà de l’equip tècnic de persones amb la formació i la titulació adequada, que
quedarà descrit en la seva proposta tècnica.



L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec dels costos salarials i demés obligacions
laborals i legals relacionades amb el personal que desenvolupi els serveis.



No hi haurà cap relació laboral del personal de l’empresa adjudicatària amb la FGS, ja que
aquell depèn única i exclusivament de l’adjudicatari en la seva qualitat d’empresari, d’acord
amb la legislació laboral i social vigent i a la que en un futur es pugui promulgar.



Els danys ocasionats com a conseqüència de negligència per part dels treballadors, seran
indemnitzats per l’empresa adjudicatària. També serà responsable de les sostraccions de
qualsevol material, valors i efectes que quedi provat que ha estat realitzat pel seu personal.



En el cas que als centres se’ls l’imposés alguna sanció o se’ls hi derivés algun tipus de
responsabilitat per part de l’autoritat competent, com a conseqüència de l’incompliment de
mesures preventives per part del personal de l’empresa contractada, la FGS repercutirà i
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deduirà aquestes quantitats de les factures que hagi d'abonar a l’empresa.


L’adjudicatari es constituirà com a encarregat del tractament de dades, assumint els
compromisos legalment establerts.
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PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes es presentaran d’acord amb allò establert a l’apartat L. del Quadre de
Característiques, relatiu a la “Estructura dels sobres de la licitació”.
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VISITA DE LES INSTAL·LACIONS

La visita a les instal·lacions de la FGS és de caràcter opcional. Si un licitador vol conèixer les
instal·lacions haurà de sol·licitar-ho i es coordinarà una visita.
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ANNEXES

Annex 1: Ubicació dels contenidors en la FGS

Barcelona,

Rubèn Moragues i Pastor
Director de Serveis Generals
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