ANNEX 1
DECLARACIÓ DE RESPONSABLE

Nº Expedient:

Denominació Expedient:

Dades de l’ empresa licitadora
empresa individual
Tipus d’empresa:

persona jurídica

Nom de la raó social

Tipus de societat

Domicili de la seu social

Localitat i CP

Telèfon

NIF/CIF

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l'empresa licitadora
Cognoms i nom

NIF

Relació amb la firma comercial
propietari
apoderat
altres
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d'admissió, declara sota la seva
responsabilitat que l'empresa a la qual representa com a licitadora:
a) En cas de tractar-se d'una empresa estrangera, aquesta se sotmet, mitjançant la present
declaració, als Jutjats i Tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir en relació
amb el contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
b) L'empresa, de conformitat amb l'article 76.2 de la LCSP, i assabentada de les condicions i
requisits que s'exigeixen al PCAP i al PPT per a poder ser adjudicatària del contracte, es
compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials
suficients per això i a mantenir-los durant tota la durada del contracte, en cas de resultar
adjudicatària.
c) L'empresa compleix amb la normativa laboral, mediambiental i de prevenció de riscos laborals.
En concret, els materials específics emprats en la producció i aquesta mateixa producció, feta de
forma directa o mitjançant subcontractació, s'han realitzat respectant els drets bàsics en el treball,
recollits a la Declaració de l'Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets
fonamentals i amb una política compromesa de gestió, quant al medi ambient i a la prevenció de
riscos laborals, especialment quant a la formació del personal i a l’existència d’un pla de
prevenció.
d) En el cas d'estar inscrita al RELI o al ROLECE, l'empresa declara que les dades i documents
inscrits no han estat modificats i són plenament vigents.
e) L'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
g) L'empresa autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
h) L'empresa coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació.
i)En el cas que en la licitació de referència s’admeti la subcontractació, l’empresa a la que
represento subcontractarà el següent percentatge:...........
j)L’empresa declara que es compromet a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos
fiscals per la Unió Europea.

a) Com a signant d'aquesta declaració, la persona representant té capacitat suficient, en la
representació amb la qual actua, per a comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per contractar, inclosa l'oferta econòmica.

Lloc, data i signatura

ANNEX 3
REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant els
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a
l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Administració del
compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions
en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon
funcionament del servei o subministrament, informant en tot moment a l’Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció
inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la
concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de
baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de
prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets i
obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desempenyorades
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus
serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista
ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats públics. Correspon també a
l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se
constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en
les dependències administratives.
5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

-

-

Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir
a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball
de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest
personal al lloc de treball.
Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració
contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

ANNEX 4
INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE
TREBALL EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU L’ART. 130 DE LA LCSP
(D’acord amb l’article 130 de la LCSP, en cas que una norma legal, un conveni
col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general imposi a l’adjudicatari
l’obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals, els
serveis dependents de l’òrgan de contractació han de facilitar als licitadors, la
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la
subrogació que sigui necessària per permetre l’avaluació exacta dels costos laborals
que implica aquesta mesura.
NO S’ESTABLEIX

ANNEX 5
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC):
NO APLICA

ANNEX 6.1
DECLARACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
(només si hi ha accés a dades personals)

Nº Expedient:

Denominació Expedient:

Dades de l’ empresa licitadora
empresa individual
Tipus d’empresa:

persona jurídica

Nom de la raó social

Tipus de societat

Domicili de la seu social

Localitat i CP

Telèfon

NIF/CIF

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l'empresa licitadora
Cognoms i nom

NIF

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

DECLARA

•

Declaració on estaran ubicats els servidors des d’on tractarà les dades personals
per compte del responsable:
...........................................

•

Declara des d’on es prestaran els serveis associats pel tractament de dades
personals per compte del responsable:
.................................................

•

Declarar si té previst subcontractar els servidors o serveis associats a aquests:
NO
SI

En cas que la resposta sigui SI, cal indicar:
El nombre empresarial dels subcontractistes:
...................................
Perfil empresarial dels subcontractistes (solvència professional o tècnica):
..............................................

•

Declara el seu compromís a comunicar qualsevol canvi en les dades facilitades
anteriorment durant la vigència del contracte, i l’obligació d’indicar en les seves
ofertes si tenen previst subcontractar els servidors o serveis associats a aquests,
amb indicació el nombre o perfil empresarials dels subcontractistes.
Lloc, data i signatura

ANNEX 6.2
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL DELS LICITADORS
Denominació de l’activitat de tractament: Contractació Pública
Responsable del tractament de les dades personals:
Consorci Sanitari de l’Anoia
protecciodades@csa.cat
Finalitat: Gestió dels licitadors durant la licitació
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres
dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu
oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets
a (apartat del web on s’explica el procediment)
Informació addicional:
https://www.csa.cat/rsc-i-transparencia/proteccio-de-dades-de-salut.html

ANNEX 6.3
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT

L’execució de l’objecte del contracte (referència al contracte – núm. d’expedient) relatiu al
servei (identificar la finalitat del servei) no implica el tractament de dades personals, per la
qual cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir als
arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades.
No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa
contractista), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del personal al
servei de l’administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant RGPD) i
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i la normativa de desenvolupament.
No obstant això, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les empreses
subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret fins i tot després
de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelarles a tercers.
El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses subcontractades, tot i
que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les mesures de seguretat que hagi
establert l’(òrgan de contractació), responsable del tractament. En particular, ha de tenir en
compte el següent:
•

El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de conèixer i
complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i estarà obligat
a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informació a què pugui
accedir de forma extraordinària durant el compliment del contracte.

•

No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució del contracte per
a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d’aquest contracte, ni podran
cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la forma i condicions
Necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la recuperació de la informació
davant de fallides o accidents.

•

En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa contractista)
i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir estrictes normes de
seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat
de la informació referent a les tasques executades.

•

Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació continguda
en la documentació dels registres i seguiments duts per (empresa contractista)
respecte al procés d’execució.

L’(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures
establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació de la comunicació d’aquest deure.

Així mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del tractament,
de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que
pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals afectades per aquest
incident.
L’(empresa contractista) haurà de retornar tots aquells suports o materials que continguin dades
personals a l’(òrgan de contractació) o destruir-los, immediatament després de la finalització de
les tasques que n’han originat l’ús temporal, i en qualsevol cas, a la finalització del projecte o de
la relació laboral.
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què (empresa
contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
............., a .........de ......... de 20...
Signat, ..............

ANNEX 7
OBLIGACIONS RELATIVES A MESURES DE SEGURETAT I SALUT

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 24 de coordinació d’activitats, des del Consorci
Sanitari de l’Anoia s’estan seguint les indicacions de l’Agència de Salut Pública per tal d’actuar
enfront de casos d’infecció del Covid-19.
Estem posant en marxa totes les accions per tal de minimitzar els riscos dels professionals del
centre com els de les empreses contractades.
Us recordem que sempre que accediu al centre sanitari heu de seguir les indicacions de la
persona de referència. Es restringeix l’accés a les instal·lacions sense anar acompanyats del
personal del centre, ni accedir a espais ni materials que no estiguin acordats prèviament i
autoritzats.
Els treballs contractats no suposen un increment del risc per exposició a agents biològics
per als vostres professionals.
Recordem que cap treballador/a que presenti símptomes respiratoris pot accedir al centre.
Cal respectar la normativa interna lliurada en les reunions de coordinació o per correu electrònic,
i les obligacions següents:
•

L’activitat o servei a realitzar requerirà el vist i plau del responsable del centre.

•

Només s'accedirà a aquelles instal·lacions i espais en els quals s'hagi de realitzar l'activitat
o servei contractat. NO s'accedirà a les zones d'accés restringit sense autorització expressa.

•

Es prohibeix l'ús de qualsevol equip, instal·lació o substància sense permís previ.

•

En el cas de necessitar treballar en àrees assistencials, cal seguir les indicacions del personal
sanitari, especialment en aquelles intervencions que puguin interferir en l’activitat.

•

No manipular ni utilitzar cap envàs, producte químic o residu que no estigui correctament
identificat.

•

En els centres de treball existeixen residus sanitaris amb risc de contaminació per contacte.
La manipulació d'aquests residus es limitarà al personal autoritzat per a la seva recollida, que
adoptarà les mesures de protecció adients.

•

El personal de l'empresa contractada haurà d'informar immediatament a l'interlocutor del
centre de qualsevol situació de risc que pugui ésser causa d'accident o incident i de qualsevol
anomalia.

Obligacions relatives a les mesures preventives de seguretat i salut enfront el covid-19
-

Reduir el nombre de treballadors/es presents de forma simultània per tal de garantir la
distanciació entre ells i el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible.
Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones comunes
i les superfícies de treball compartides.
Seguir les recomanacions de les autoritats en la matèria.
Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.
Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan sigui
possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible.

-

-

-

Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.
Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.
Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu.
Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir una
distància interpersonal superior a 1,5m.
Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat.
Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de
separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una
separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors.
Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta.
Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de material
separades.
Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar equips
de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva
distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats
sobre el seu ús.
Seguir les mesures per garantir la distància de seguretat
Caldrà mantenir les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el contagi
pel coronavirus:
o
o
o
o

-

-

Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a un cubell
amb tapa d’accionament amb pedal o amb la cara interna del colze en el moment
d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions desinfectants
per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa.
Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir
i abandonar el lloc de treball
Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes.

Assegurar que l’ús dels EPI és el correcte, justificat i apropiat en funció del risc
d’exposició (tipus d’activitat) i dinàmica de transmissió del patogen. Cal tenir en compte
que la sobre utilització d’EPI pot provocar carències en el mercat.
En els procediments que generen aerosols, s’ha de reduir al mínim el nombre de
persones presents en l’espai i utilitzar els EPIS adequats.

Aquestes recomanacions estan subjectes a les possibles revisions en funció de la situació
epidemiològica.
És necessari estar pendents de les instruccions que les autoritats competents puguin emetre per
diferents canals d’informació, en consonància amb les competències que aquestes tenen en el
control i el seguiment de la malaltia a Catalunya.

