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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES REGULADOR DE
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE “VIGILÀNCIA A LES INSTAL·LACIONS
DE ST. PERE I ST. PAU I RONDA DINAMICA EN DOS INSTAL·LACIONS, DE
L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA”
P RIMERA. OBJ ECTE DEL CONTRACTE
Descripció: L'objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la
contractació, per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant,
EMATSA), dels serveis de “Vigilància a les instal·lacions de St. Pere i St. Pau i ronda
dinàmica en dos instal·lacions, d’EMATSA”, d’acord amb les característiques i condicions
fixades al plec de condicions tècniques regulador d’aquest contracte elaborat pel
responsable de l’àrea d’operacions d’Ematsa, Sr. Agustí Garciapons Llorens.
Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
79714000-2 Serveis de vigilància

S EGONA. NECES S ITATS QUE CAL S ATIS FER I IDONEITAT DEL CONTRACTE
Figuren determinades en la memòria justificativa que consta en l’expedient de contractació.

TERCERA. RÈGIM J URÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte té la consideració de contracte privat i es regeix per aquest plec de clàusules,
pel propi contracte que es formalitzi, i per l’oferta de l’adjudicatari excepte en allò que no hagi
estat acceptat.
Així mateix, en tot allò no previst en els indicats documents contractuals, les parts queden
sotmeses expressament, en allò que els resulti d’aplicació, a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del parlament europeu i del consell 2014/23/EU i 2014/24/EU (LCSP),
i a les disposicions que la desenvolupen; al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, en tot allò que no hagi quedat superat per la
LCSP; a la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, i normativa
que la desenvolupa; a la normativa reguladora en matèries de seguretat i salut, de residus,
de l’edificació, i a les normes de dret privat que resultin aplicables.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut dels plecs i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en
compte, en primer lloc, el present plec de clàusules, que prevaldrà sobre qualsevol altra
norma.
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Si en la documentació hi haguessin contradiccions, prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui
aquest tècnic o econòmic. La interpretació del contracte i de les clàusules del present plec
correspondrà a EMATSA.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximirà l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.

QUARTA. ÚS DE MITJ ANS ELECTRÒNICS
Les comunicacions derivades de la tramitació del procediment de contractació i de l’execució
del contracte que se’n derivi, es realitzarà per mitjans electrònics. Així mateix, la formalització
del/s contracte/s podrà efectuar-se mitjançant signatura electrònica, per la qual cosa, els
empresaris o representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un
certificat de signatura electrònica expedit per qualsevol entitat de certificació reconeguda.

CINQUENA. P ROCEDIMENT D’ADJ UDICACIÓ
En aquesta licitació s’utilitzarà el procediment obert simplificat previst per a l’adjudicació dels
contractes de serveis.

S IS ENA. AP TITUD P ER CONTRACTAR
Només estan facultades per participar en aquesta licitació i formalitzar, si escau, el
corresponent contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en alguna prohibició per contractar amb
les entitats que formen part del sector públic i acreditin la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional prevista en aquest plec.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes si tenen un objecte
social, una finalitat o un àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles
fundacionals, englobi les prestacions objecte del contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l’efecte (UTE).
S ETENA. S OLVÈNCIA DE LES EMP RES ES
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de
constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, acreditat mitjançant
nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel Registre Mercantil o oficial que
correspongui, que contingui els comptes anuals. Els empresaris individuals no inscrits al
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Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de
comptes anuals degudament legalitzats. Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis
que, referit a l’any de més volum dels últims tres, ha de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.
Solvència tècnica
S’haurà d’acreditar que disposen d’experiència consistent en haver executat un mínim de 3
serveis d’igual o similar naturalesa al de l’objecte de la present licitació, en els darrers 3
anys. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació d’una declaració responsable en
la que es faci constar l’import, la data i el destinatari dels contractes. No obstant, el licitador
que resulti proposat com a adjudicatari, previ a l’adjudicació del contracte, haurà de
presentar certificats expedits pels òrgans competents, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant certificat o
declaració responsable de l’empresari.
A més, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, els licitadors hauran d’acreditar
trobar-se inscrits en el “Registro de Empresas de Seguridad de la D.G.P.”, estar autoritzades
per la vigilància i protecció del tipus d’instal·lacions incloses en la present licitació.

VUITENA. DADES ECONÒMIQUES
Sistema de determinació del preu
Tant alçat.
Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació total, per a tota la durada del contracte, és de 88.081,22
euros, IVA inclòs, que es desglossa en els conceptes següents:
Servei de vigilància en horari nocturn ..........................
Servei de ronda dinàmica .............................................
Total base imposable.......... ....................................

60.794,40 euros
12.000,00 euros
72.794,40 euros

IVA (21%) ......................................................................

15.286,82 euros

Valor estimat
El valor estimat del present contracte és de 72.794,40 euros, més l’IVA corresponent.
Pressupost de licitació: 72.794,40 euros, més l’IVA corresponent.
Modificacions previstes: No se’n preveuen
Pròrroga del contracte: No se’n preveuen
Preu del contracte
El preu del contracte serà el d’adjudicació i inclourà, com a partida independent, l’IVA.
En aquest preu es consideren inclosos tots els conceptes, costos i despeses de qualsevol
tipus que tinguin el seu origen en l’execució del contracte, inclosos els desplaçaments de
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personal, despeses administratives i financeres, assegurances, taxes i altres tributs, no
podent-se, per tant, facturar al marge o sobre aquest preu cap dels conceptes indicats.

NOVENA. TERMINI D’EXECUCIÓ
Terminis
El termini total per a l’execució del contracte s’estableix en 1 any, a comptar de la data que
consti en el document de formalització del contracte.
Pròrrogues
No se’n preveuen.

DES ENA. P RES ENTACIÓ DE P ROP OS ICIONS
Termini i lloc de presentació
Les proposicions es presentaran en la forma i termini indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de Catalunya, accessible en el perfil del contractant d’Ematsa.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Com presentar
una oferta” publicat en el perfil de contractant.
Enllaç web perfil del contractant d’Ematsa:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDet
ail&idCap=30870107
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
Documentació i informació disponible pels interessats
Les empreses interessades en participar a la licitació podran accedir a tota la documentació
necessària per confeccionar la seva proposició (plecs, projecte, memòries, etc.) mitjançant el
perfil del contractant d’EMATSA, a partir de la data de publicació de l’anunci de licitació.
Consultes i aclariments
Amb una antelació mínima de dotze dies naturals previs a la finalització del termini de
presentació de proposicions, els interessats podran plantejar dubtes i demanar aclariments
sobre el contingut dels plecs de condicions i documentació complementària, que seran
publicades al perfil del contractant. Superat l’indicat termini, no s’atendran les consultes que
es formulin.
Els dubtes, consultes i aclariments hauran de presentar-se, amb identificació de l’empresa,
de la persona representant i el seu càrrec, així com les dades de contacte (telèfon, correu
electrònic
i
domicili
social),
a
l’adreça
de
correu
electrònic
següent:
contractacio@ematsa.cat
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Les respostes tindran caràcter vinculant i es publicaran al perfil del contractant en el termini
de tres dies següents a la data de la consulta.

ONZENA. VARIANTS
No s’admetrà la presentació de variants.

DOTZENA. GARANTIA P ROVIS IONAL
No escau la constitució de garantia provisional.

TRETZENA. P ROP OS ICIONS DELS LICITADORS
Proposicions
Les proposicions es presentaran mitjançant UN ÚNIC SOBRE. (que s’ajustarà al model que
figura més avall).
Les proposicions es presentaran escrites amb impressió mecànica o informàtica, i no
s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta.
Tots els empresaris estrangers hauran de presentar els seus documents traduïts de forma
oficial al català o al castellà.
Contingut del sobre
En aquest sobre s’inclourà la declaració responsable i proposició econòmica del licitador
formulada, de forma estricta, conforme al model següent:
“En/Na ____________________________, major d’edat, amb NIF núm. ___________, en
nom propi (o en nom i representació de l’empresa licitadora ___________________, en
qualitat de ____________ i segons escriptura pública autoritzada davant del Notari
______________, en data _________ i amb número de protocol _______, NIF núm.
_________, domiciliada a _____________, carrer ____________, núm. _____, CP_______),
amb adreça electrònica ____________@__________ a l’efecte de rebre totes les
comunicacions derivades del procediment de contractació,
Declaro responsablement:
a) Que les facultat de representació que ostento són suficients i vigents per actuar en nom i
representació de l’empresa licitadora indicada (si s’actua en representació) per concórrer
a la licitació de l’expedient ______ convocat per l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona, SA (EMATSA) i formular la proposició econòmica.
b) Que l’empresa que represento, assabentada de l’anunci de licitació i de les condicions i
requisits d’aptitud que s’exigeixen per a poder ser adjudicatària del contracte
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________________, número d’expedient _______, es compromet a executar el contracte
(denominat ________) amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques, documents que accepta plenament i sense cap tipus de reserva, limitació o
objecció, pel preu de _________________ euros, del qual ____________ euros
corresponent a l’import dels serveis i _________ euros a l’IVA (al ___%).
c) Que ofereixo la prestació de serveis extraordinaris per necessitats sobrevingudes, sense
cost afegit, per una quantitat (indicar número d’hores) hores de servei.
d) Que s’adscriuran al servei els vehicles de baixes emissions següents (detallar vehicles i
característiques) (s’adjunta documentació acreditativa referent als vehicles indicats).
e) Que em comprometo a modificar el servei per necessitats operatives sobrevingudes en
un termini màxim d’ (indicar número d’hores) hores.
f)

Que ofereixo una reducció del termini de lliurament de l’informe d’incidències produïdes
durant el servei de (indicar número d’hores) hores.

g) Que l’empresa que represento disposa de capacitat d’obrar i reuneix totes i cadascuna de
les condicions i requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP), per contractar amb el sector públic i, per tant, no incorre en cap de les
prohibicions per contractar previstes al seu art. 71, i que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
h) Que l’empresa que represento disposa de l’habilitació professional suficient i de les
autoritzacions necessàries per exercir l’activitat objecte del contracte ______________,
número d’expedient _________.
i)

Que l’empresa que represento reuneix els requisits mínims de solvència econòmica,
financera i tècnica exigits en el plec de clàusules administratives regulador de la licitació.

j)

Que l’empresa que represento té la intenció de recórrer a les capacitat d’altres empreses
per acreditar la solvència necessària per subscriure el contracte, i que a tal efecte es
compromet acreditar davant d’EMATSA que pot disposar dels recursos necessaris
mitjançant la presentació del compromís per escrit de les entitats esmentades (en cas
contrari, treure aquest paràgraf).

k) Que l’empresa que represento es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols
(només en cas de tractar-se d’empreses estrangeres).
l)

Que en aquesta licitació no concorre cap altra empresa del mateix grup empresarial
o bé, alternativament:
Que en aquesta licitació presenten oferta les empreses següents: ______________, que
estan integrades dins el mateix grup empresarial ___________ (cal entendre per
empreses del mateix grup empresarial aquelles que es trobin dins d’alguns dels supòsits
previstos a l’art. 42 del Codi de Comerç).
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m) Que l’empresa que represento té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte
comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord
amb 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.
Tot l’exposat ho declaro als efectes del previst a l’art. 159 de la LCSP, comprometent-me a
presentar la documentació acreditativa dins del termini que em requereixi EMATSA, en cas
que hagi de resultar adjudicatari d’aquesta contractació, i indicant que posseeixo tots aquests
requisits en el moment de presentació de la present declaració responsable i autoritzant
expressament a EMATSA a verificar-ho directament.
(Lloc, data i signatura del licitador).”
En cas de concurrència en unió temporal d’empreses (UTE) s’hauran de fer constar a la
proposició les dades i signatura de cadascun dels representants de les empreses que el
formen. Així mateix, es presentarà un document privat en el que s’indicaran els noms i
circumstàncies de les empreses que la constitueixen, les respectives participacions,
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment com a UTE en el cas de resultar
adjudicatària i la designació d’un representant o apoderat únic amb poder suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
L’esmentat escrit haurà d’estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que
composen la UTE.

CATORZENA. MES A DE CONTRACTACIÓ
Per a l’obertura i classificació de les proposicions es constituirà una Mesa de Contractació,
que estarà composada pels membres següents:
-

-

President: Gerent o persona que el substitueixi.
Vocal: Responsable del departament que impulsa la contractació o la persona que el
substitueixi, responsable de l’àrea d’administració o persona que el substitueixi, i la
secretaria de gerència.
Secretari: Administrador de contractació o la persona que el substitueixi.

La Mesa es constituirà en acte públic per obrir les proposicions, proposant l’empresa
adjudicatària d’acord amb la classificació que en resulti.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada, excedís del
pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, o comportés error
manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de que
conté error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació
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mitjançant una resolució motivada. Per contra, el canvi o omissió d’algunes paraules del
model, mentre que ni una cosa ni l’altra alterin el seu sentit, no serà causa suficient per
rebutjar la proposició.
QUINZENA. CRITERIS D’ADJ UDICACIÓ
Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions es tindran en compte els criteris següents:
Oferta econòmica: fins a 49 punts.
•

La

puntuació

s’atorgarà

d’acord

amb

la

fórmula

matemàtica

següent:

Puntuació obtinguda= puntuació màxima x preu de la millor oferta
preu de l’oferta a valorar
•

Compromís de prestació de serveis extraordinaris per necessitats sobrevingudes, sense
cost afegit. Fins a 25 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a les empreses que ofereixin serveis extraordinaris que
representin 50 o més hores de servei, i, a la resta d’empreses, proporcionalment.

•

Criteri ambiental: vehicles de la flota de baixes emissions. 12,5 punts
Es valorarà disposar d’una flota de vehicles assignada a les tasques relacionades
directament amb els serveis que disposi de vehicles amb baixes emissions: vehicle
elèctric, vehicle híbrid, de gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP) o
vehicle de benzina EURO 5 o 6.
Als efectes de la verificació, les empreses licitadores hauran d’especificar les dades del
vehicle: marca, model, matrícula, així com l’any d’adquisició i combustible emprat o bé el
Distintiu ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) corresponent.

•

Capacitat de resposta davant d’una modificació puntual del servei. Fins a 8,5 punts
S’atorgarà puntuació a aquelles empreses que, en el supòsit de tenir que modificar el
servei per necessitats operatives sobrevingudes, ofereixin capacitat de resposta:
Menys d’una hora..........
Menys de dues hores.....
Dues hores o més..........

•

8’5 punts
5,0 punts
0,0 punts

Per la reducció del termini de lliurament de l’informe d’incidències produïdes durant el
servei. 5 punts.
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Es valorarà la reducció, en 24 hores, el termini efectiu en el lliurament de l’informe
Igualtat en les ofertes
En el supòsit d’igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, s’estableix com a criteri
d’adjudicació addicional, la preferència per a les proposicions presentades per aquelles
empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica,
tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent,
sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes, a la més avantatjosa des del
punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició
més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència, en l’adjudicació del contracte, el
licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La consideració d’ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats es farà d’acord
amb els criteris establerts a la normativa reguladora d’aquest aspecte.
En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o anormals, prèviament
a la seva declaració, s’atorgarà un termini màxim de 5 dies al licitador afectat per tal que
justifiqui sobre els motius de la mateixa i la seva viabilitat. Un cop rebuda l’explicació del
licitador, mitjançant informe tècnic, la mesa de contractació decidirà sobre la seva admissió o
rebuig. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Serà imprescindible per poder admetre a licitació una oferta inicialment qualificada com
anormal o desproporcionada, que el licitador que la formuli presenti un informe acreditant
que l’oferta econòmica no va en detriment de l’escrupolós compliment dels requeriments
tècnics i de seguretat de la prestació objecte del contracte. Aquest informe haurà de ser
expressament acceptat pels serveis tècnics d’EMATSA.

S ETZENA. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ P REVI I ADJ UDICACIÓ
La proposta d’adjudicació no genera cap dret en favor del licitador proposat, que no els
adquirirà fins que no se li hagi adjudicat el contracte per acord de l’òrgan de contractació.
La mesa de contractació requerirà a l'empresa proposada com a adjudicatària de la
contractació perquè, dins del termini de set dies hàbils a comptar des de la tramesa del
requeriment, presenti la documentació esmentada a continuació:
-

Escriptura de constitució o de modificació, si s’escau, inscrita al Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible d’acord amb la normativa mercantil que li sigui aplicable. Si
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no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, al registre oficial corresponent.
-

Tarja d’Identificació Fiscal (NIF).

-

DNI o document d’identificació del representant de l’empresa.

-

Escriptura pública de poder per contractar atorgada davant notari, en el cas que les
facultats i abast de la representació de la persona que signi l’oferta no es desprengui de
l’escriptura o document de constitució del licitador.

-

Declaració responsable de l’apoderat sobre la vigència dels poders de representació
atorgats al seu favor.

-

Documentació que acrediti la solvència econòmica, financera i tècnica exigits en el plec
de clàusules administratives regulador de la licitació.

-

Si el licitador proposat com adjudicatari és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligat a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d'alta de
l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a I'objecte del contracte o el
darrer rebut de l’Impost, acompanyat d'una declaració responsable de no haver estat
donat de baixa en la matrícula de l’Impost.

-

Si l'empresa proposada es troba en algun supòsit d'exempció recollit al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d'especificar el supòsit legal
d’exempció i el document de declaració en el cens d'obligats tributaris.

-

Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del Reglament de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre (en endavant, RGLCAP):
a) Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditant que
l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l'Estat.
b) Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social.
No obstant això, quan I'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a que es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d'obligacions amb la
tresoreria de la Seguretat Social, d'acord amb les previsions de l'article 15.4 del
RGLCAP.

Plec de clàusules administratives i econòmiques. Expedient núm. C025_20

11

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.

-

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació (UTE) hauran de
presentar, tots i cadascuna, l’acreditació de la seva personalitat, capacitat d’obrar i
solvència exigides.

Les empreses inscrites al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o de l’Estat (ROLECSP) només estan obligades a presentar una
manifestació d’inscripció de l’empresa en el Registre de licitadors i de la seva vigència,
acompanyada d’una declaració responsable del representant legal de l’empresari conforme
les circumstàncies que figuren en aquell registre no han variat i es troben actualitzades, els
documents que acreditin la solvència específica exigida (si no se’n desprèn clarament de les
dades que figurin al registre de licitadors).
En el cas que no es complimenti adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i, en aquest cas, EMATSA li
exigirà el pagament de l’import del tres per cent del pressupost base de licitació (IVA exclòs)
en concepte de penalitat, i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest
fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de
contractar.
La resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als licitadors i publicar al
perfil del contractant.

DIS S ETENA. GARANTIA DEFINITIVA
L'import de la garantia definitiva es fixa en l’equivalent al 5 per 100 del preu final ofert (IVA
exclòs).
En cas que l’oferta de l’adjudicatari hagués resultat declarada inicialment com a
desproporcionada, EMATSA podrà exigir que es presti una garantia complementària que pot
arribar fins a un 10 per 100 del preu final ofert (IVA exclòs).
La garantia es podrà constituir per qualsevol de las formes establertes en l’art. 108 de la
LCSP amb els requisits establerts en l’art. 55 i següents del RGLCAP o mitjançant la
garantia global amb els requisits establerts a l’art. 98 TRLCSP. De no complir aquest requisit
per causes imputables a l’adjudicatari es declararà resolt el contracte.
La garantia es dipositarà al domicili social d’EMATSA, carrer Muntanyeta de Sant Pere i Sant
Pau s/n de Tarragona.
La garantia, quan es constitueixi mitjançant aval, s'ajustarà al model vigent d’EMATSA que
s'adjunta com annex al present plec i tindrà validesa fins que EMATSA autoritzi la seva
cancel·lació.
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En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
Quan a conseqüència d’una eventual modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en
el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a l’empresa I’acord de
modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l'execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors,
EMATSA podrà resoldre el contracte.

DIVUITENA. RENÚNCIA I DES IS TIMENT
L’òrgan de contractació, podrà decidir no adjudicar o renunciar a la celebració del contracte o
desistir del procediment abans de l'adjudicació, sempre que existeixi causa que així ho
justifiqui i es determini a la resolució que s’adopti a tal efecte, havent de comunicar aquesta
decisió als licitadors.

DINOVENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte haurà de formalitzar-se per escrit, mitjançant document privat, dins el termini
màxim de 5 dies, a comptar des del següent al de recepció per part de l’adjudicatari de la
notificació de l’adjudicació. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi
a escriptura pública, anant al seu càrrec les corresponents despeses, i havent de lliurar a
l’òrgan de contractació la primera còpia del mateix.
Si el contracte no es formalitza per causes imputables a I'empresa adjudicatària, EMATSA li
exigirà el pagament de l’import del tres per cent del pressupost base de licitació (IVA exclòs)
en concepte de penalitat, sense perjudici de l’establert a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article
71 de la LCSP. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació requerida
en aquest plec.
EI contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l'execució.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
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representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
La formalització del contactes es publicarà, junt amb el corresponent contracte, en el perfil
del contractant.

VINTENA. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Contracte s'executarà a risc i ventura del contractista i amb subjecció a les clàusules del
present Plec, i d'acord amb les instruccions que donés EMATSA al contractista.

VINT-I-UNENA. CONDICIONS ES P ECIALS D’EXECUCIÓ
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal
superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració d’obligació contractual essencial i el
seu incompliment es considerarà causa de resolució del contracte.
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures
específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular,
pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge o
material que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’emprar
un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges discriminatòries de les dones o estereotips
sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i
pluralitat de rols i identitats de gènere.

VINT-I-DOS ENA. DIRECCIÓ I S UP ERVIS IÓ
Correspondrà al contractista la direcció dels treballs o prestacions objecte del present
contracte, mentre que la seva supervisió correspondrà a la persona designada per EMATSA
a tal efecte, qui exercirà les funcions de control i coordinació.

VINT-I-TRES ENA. RES P ONS ABLE DEL CONTRACTE
EMATSA nomenarà també un responsable del contracte. Al responsable del contracte
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Entre les que resultin necessàries, a títol orientatiu i no limitatiu, s’atribueixen al responsable
del contracte les facultats següents:
- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
- Interpretar les condicions tècniques contractuals.
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-

Informar i proposar, si escau, la imposició i quantia de penalitzacions al contractista.
Informar sobre la finalització del termini de garantia dels serveis.
Verificar periòdicament l’acreditació del compliment de les obligacions del contractista en
matèria de seguretat social, seguretat i higiene en el treball, clàusules socials i
mediambientals, vigència de les pòlisses d’assegurances i altres obligacions contractuals,
amb el suport que li calgui.

VINT-I QUATRENA. OBLIGACIONS DEL CONTRACTIS TA
Obligacions essencials
- Adscriure els recursos personals, materials i tècnics compromesos i/o necessaris, tant en
número com en qualitat, per al normal i puntual desenvolupament i execució dels serveis.
- Complir les característiques i avantatges de l’oferta que hagin resultat determinants en el
moment de la selecció del contractista.
- Executar, d’acord amb les condicions estipulades i a les instruccions que se li facin, la
totalitat de les prestacions contractades.
- Complir els terminis d’execució previstos.
Altres obligacions
- Aportar la relació del personal i acreditar la seva alta i afiliació a la seguretat social.
- Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que asseguin el
compliment dels principis d’igualtat, objectivitat i transparència, i en particular:
o Facilitar a EMATSA el compliment de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, i qualsevol altra que li sigui
requerida d’acord amb la normativa vigent.
o Comunicar les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues
de les què tingui coneixement que afectin o puguin afectar, directament o
indirecta, al present contracte.
o No celebrar acords ni contracte que no respectin els principis de lliure mercat i
concurrència competitiva.
o Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que pugui afectar la relació contractual, especialment en els
termes previstos a la normativa penal vigent en cada moment.
- Complir tot allò que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de
caràcter personal, en relació a les dades personals a les pugui tenir accés amb motiu del
contracte. En aquest sentit, la documentació i la informació a les que pugui tenir accés
amb motiu de l’execució del present contracte tenen caràcter de confidencial i no podran
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà ni suport, i, per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercer fora de l’estricta àmbit
de l’execució directa del contracte. Als efecte de la indicada normativa (RGPD), el
contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en tot
moment a la normativa que resulti d’aplicació i les instruccions que se li donin.
- Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient, i la
resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la normativa
vigent.
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-

-

-

-

Realitzar una correcta gestió ambiental dels serveis, prenent les mesures que calgui per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (de tipus acústic, sobre l’entorn,
gestió de residus, etc.)
Actuar de forma immediata en circumstàncies especials o urgents, amb els equips
necessaris de personal, vehicles, maquinària i altres elements.
Mantenir i conservar la maquinària i mitjans destinats a l’execució del contracte en les
condicions adequades de neteja, higiene, funcionament i operativitat, substituint
immediatament aquells que no resultin operatius de forma temporal o definitiva.
Fer-se càrrec de les despeses següents:
o Les derivades d’autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
o Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte.
I, en definitiva, complir la resta d’obligacions que es derivin del present plec, del plec de
condicions tècniques o de l’exercici per part d’EMATSA de les potestats que li
corresponguin.

VINT-I-CINQUENA. INCOMP LIMENTS I P ENALITZACIONS
En els supòsits d’incompliment, compliment defectuós o incompliment parcials de l’execució
de la prestació del contracte i de les obligacions previstes en aquest plec de clàusules i en el
projecte tècnic, EMATSA podrà imposar al contractista les penalitzacions d’una quantia,
cadascuna d’elles, no superior al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, sense que el
total de les mateixes pugui superar el 50 per cent del preu total del contracte, o optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte.
En tot cas, l’incompliment de les obligacions essencials previstes en aquest plec de clàusules
tindrà la consideració d’infracció molt greu, i portarà aparellada la resolució immediata del
contracte.
Pel que fa al termini total fixat en aquest plec per a l’execució del contracte, o, dels terminis
parcials que, en el seu cas, puguin fixar-se en el programa de treball, el contractista té
l'obligació de complir-los de forma escrupolosa. Quan, per causes que li siguin imputables,
hagi incorregut en demora respecte del compliment dels indicats terminis, EMATSA podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició
d’una penalització equivalent al 3% sobre el valor del contracte, IVA exclòs, per cada
setmana de retard. En qualsevol cas, a cada setmana de retard, EMATSA estarà facultada
per acordar la resolució del contracte o la seva continuïtat amb imposició d’una nova
penalització.
En cas que concorri alguna incidència, en execució de les prestacions objecte del contracte,
que suposi dany per a les persones o els béns, o manifest perill per als mateixos, el
contractista està obligat a comunicar de forma immediata aquesta incidència a EMATSA.
L'incompliment d'aquesta obligació portarà aparellada la imposició d'una penalització de
2.000 euros.
Per al cas d'incompliment de les obligacions amb la seguretat social per part del contractista,
EMATSA podrà aplicar una penalització igual a l'import corresponent a totes les quotes
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socials que no s'hagin satisfet a la Seguretat Social durant la vigència del contracte, del
personal adscrit a la seva execució, incrementades en un 20%. Per determinar les quotes
socials que no han estat abonades s'estarà a la documentació que presenti l'adjudicatari
durant el termini concedit a aquest efecte. Si no presentés documentació, es tindrà en
compte, a l'efecte de la determinació de la penalització, les quotes socials de la totalitat dels
treballadors que executin els serveis contractats, incrementades en un 20%.
La infracció de les condicions per a la subcontractació podrà donar lloc a la imposició al
contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
Les penalitzacions previstes en la present clàusula tenen caràcter cumulatiu i no substitutiu,
a l'efecte del que es disposa en l'article 1.152 del Codi Civil. A l'efecte del previst en l'article
1.153 del Codi Civil, l'adjudicatari penalitzat, a més de satisfer la penalització haurà de
complir les obligacions l'incompliment de les quals o retard es penalitza.
L'aplicació i el pagament de les penalitzacions no exclou la indemnització per danys i
perjudicis a la qual pugui tenir dret EMATSA per l’incompliment imputable al contractista.

VINT-I-S IS ENA. RES P ONS ABILITAT DEL CONTRACTIS TA
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es
causin a EMATSA i a tercers, per sí mateix, pels seus col·laboradors o subcontractistes, com
a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. Si els danys i
perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per
EMATSA, aquest serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.
De la mateixa manera hauran de ser assumides per l'adjudicatari les responsabilitats que
puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental, d'acord amb l’establert en la Llei 26/2007
de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.
Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que anessin imposades a EMATSA
com a conseqüència de l'incompliment o inobservança, per part del contractista, de les
condicions establertes en el present plec, en les llicències, autoritzacions o permisos, així
com per l'incompliment o inobservança de la normativa municipal, autonòmica o estatal
aplicable.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels serveis que dugui a terme, així
com de les conseqüències que es dedueixin per a EMATSA o per a tercers per les
omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució del contracte.

VINT-I-S ETENA. CES S IÓ DEL CONTRACTE I S UBCONTRACTACIÓ
La cessió del contracte estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
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El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació
del contracte.
VINT-I-VUITENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop formalitzat, no es preveu modificar el contracte.
Pel que fa a les modificacions no previstes, només es poden efectuar quan la modificació en
qüestió compleixi els requisits que estableix l’art. 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no
previstes són obligatòries pel contractista en els termes previstos a l’art. 206 de la LCSP.
VINT-I-NOVENA. ABONAMENTS A L’ADJ UDICATARI
EMATSA abonarà el preu acordat del contracte contra presentació de factura expedida i
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes als articles 198
de la LCSP.

TRENTENA. REVIS IÓ DE P REUS
No és procedent la revisió de preus.

TRENTA-UNENA. RECEP CIÓ I LIQUIDACIÓ
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat, d'acord amb els termes
del mateix i a satisfacció d’EMATSA, la totalitat del seu objecte.
EMATSA determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, l'esmena dels defectes
observats en ocasió de la seva recepció.
En el cas que estimés incomplertes les prescripcions tècniques del contracte o si la prestació
del contractista no reunís les condicions necessàries per procedir a la seva recepció, donarà
per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar les
faltes o defectes observats, fent constar en dit escrit el termini que per això fixi i les
observacions que estimi oportunes, no procedint la recepció fins que aquestes instruccions
hagin estat acomplertes.
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del representant
d’EMATSA s'entendrà que es troba conforme amb les mateixes i obligat a corregir o esmenar
els defectes observats. L'incompliment de les instruccions sense motiu justificat serà causa
de resolució, amb els efectes que legalment procedeixin.
Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables al contractista, es podrà rebutjar la mateixa, quedant exempt de
l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
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Una vegada complerts els tràmits assenyalats anteriorment, si es considera que la prestació
objecte del contracte reuneix les condicions degudes, es procedirà mitjançant acte formal a la
seva recepció, que tindrà lloc dins del mes següent d'haver-se produït el lliurament o
realització de l'objecte del contracte, aixecant-se a aquest efecte l'acta corresponent.
Fins que tingui lloc la recepció, l'adjudicatari respondrà de la correcta realització de la
prestació objecte del contracte i dels defectes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent
ni atorgui dret algun la circumstància que el responsable del contracte o els representants
d’EMATSA els hagin examinat o reconegut durant la seva elaboració, o acceptat en
comprovacions, valoracions o certificacions parcials.
Dins del termini d'un mes a comptar des de la data de recepció del Contracte EMATSA haurà
d'acordar i notificar al contractista la liquidació del contracte i abonar-li, si escau, el saldo
resultant.

TRENTA-DOS ENA. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà de 2 mesos, a comptar de la data de recepció de la prestació del
contracte per part d’EMATSA. Durant el termini de garantia, l’empresa adjudicatària
respondrà de qualsevol dany que pogués tenir el seu origen en els serveis executats.

TRENTA-TRES ENA. OBLIGACIONS LABORALS , S OCIALS I MEDIAMBIENTALS
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals,
conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de
Riscos Laborals, Reial Decret 171/2004, de 30 gener, pel qual es desenvolupa l'article 24
d'aquesta Llei en matèria de coordinació d'activitats empresarials, en el Reglament dels
Serveis de Prevenció, aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, així com en el Reial
Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Així mateix, previ a l’inici de la prestació objecte del present contracte, en l’àmbit de
coordinació d’activitats empresarials i/o de sistema integrat de gestió, el contractista restarà
obligat a complimentar, lliurar i mantenir actualitzada la documentació sol·licitada en
l’aplicació web que li serà indicada per part d’EMATSA.
Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicació, EMATSA no serà
responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari, o dels subcontractistes d’aquest, de
les seves obligacions en relació amb els seus propis treballadors, que dependran únicament i
exclusivament del mateix, el qual ostentarà la condició d'empresari amb tots els drets i
deures respecte de dit personal.
El contractista haurà de complir les obligacions legalment exigibles sobre protecció del medi
ambient en l’execució del contracte. Així mateix, sempre que l’execució del contracte impliqui
un ús significatiu d’energia, aquest es farà sobre la base de l’acompliment energètic eficient,
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establint-se els requisits energètic excloents que resultin d’aplicació segons es defineixi al
plec de condicions tècniques regulador del contracte.

TRENTA-QUATRENA. P ROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT
Tota la informació que es lliuri al contractista per al desenvolupament del contracte tindrà el
caràcter de confidencial.
El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol dada que pogués conèixer o se li hagués facilitat amb ocasió del compliment
o realització d'aquest contracte, especialment els de caràcter personal o empresarial, que no
podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent a la que figura en aquest contracte, ni tampoc
cedir a uns altres ni tan sols a l'efecte de conservació. En tot cas, el contractista actuarà en el
tractament de les dades únicament de conformitat amb les instruccions que li assenyali
EMATSA. L'obligació de preservar la confidencialitat regeix durant el desenvolupament del
contracte i amb posterioritat al mateix. A aquest efecte, el contractista s'obliga a indemnitzar
a EMATSA per qualsevol danys i perjudicis que sofreixi directament, o per tota reclamació,
acció o procediment, que porti la seva causa d'un incompliment o compliment defectuós per
part del contractista del que es disposa tant en el plec, com en el contracte i com en el que
es disposa en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el contracte són de caràcter indefinit.
El contractista queda, igualment, obligat al compliment del que es disposa en la normativa
vigents sobre protecció de dades de caràcter personal.
Així mateix, en relació amb la documentació presentada pel licitador que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades /
afectades per tal de facilitar la referida informació a EMATSA amb la finalitat de la present
contractació.
La documentació presentada pel licitador que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada a les oficines d’EMATSA, ubicades a Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau,
s/núm., 43007 de Tarragona i serà tractada per a la qualificació, valoració i comparació de
les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la
normativa de contractació del sector públic que sigui d’aplicació a aquesta entitat. Els
destinataris d’aquesta informació seran la pròpia EMATSA, així com aquells tercers que
realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
La presentació de l’oferta i de la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a
EMATSA a tractar-la en els termes informats i, en cas que efectivament se li adjudiqui el
contracte, en el marc de l’execució del mateix.
Els interessats/afectats podran exercitar els seus drets dirigint un escrit a EMATSA a l’adreça
indicada en què s’adjuntarà una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre document
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oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.
Atès que la present contractació implica l’accés del contractista a dades de caràcter personal
el tractament de les quals n’és responsable EMATSA, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament. Als efectes de regular l’accés i el tractament de les dades que
farà el contractista, es formalitzarà un contracte d’encàrrec de tractament de dades, d’acord
amb el model que consta a l’annex: tractament de dades” del present plec.
TRENTA- CINQUENA. RES OLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades a la LCSP, així
com, per incompliment culpable del contractista, les següents:
- La renúncia del contracte a l’execució del contracte.
- L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials previstes en el present plec.
- No guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics o notoris,
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
- La subcontractació, quan estigui prohibida per aquest plec o no s’autoritzi.
- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb EMATSA.
- La cessió del contracte sense l’autorització prèvia i expressa d’EMATSA.
Qualsevol que sigui la causa que motivi la resolució del Contracte, les despeses de liquidació
així com les ocasionades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran per compte de
l'adjudicatari.

TRENTA-S IS ENA. J URIS DICCIÓ
L'adjudicatari se sotmet a les decisions de l'òrgan de contractació i a la jurisdicció dels
Tribunals i Jutjats de Tarragona en les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes d'aquest contracte.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.
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ANNEX: MODEL D’AVAL
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) ...................... NIF
...................... amb adreça (a efectes de notificacions i requeriments) a ...................... al carrer
/plaça/avinguda ...................... C.P. .......................
I en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats) ...................... amb poders suficients per
obligar-li en aquest acte, segons resulta de l’autenticitat de la representació de la part inferior
d’aquest document,
AVALA
a: (nom i cognoms o raó social de l’avalat) ...................... NIF ...................... per respondre a
les obligacions derivades del contracte de ...................... davant d’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA) per un import de: ...................... € (......................
euros) en concepte de garantia definitiva.
El present aval s’atorga amb caràcter solidari, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i
amb compromís de pagament al primer requeriment d’EMATSA, i garanteix els conceptes
previstos en l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
en relació amb el contracte indicat.
Aquest aval té durada indefinida, estant vigent fins que EMATSA autoritzi la seva
cancel·lació o devolució.

(lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels Apoderats)
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ANNEX: TACTAMENT DE DADES
MODEL CONTRACTE D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES, ANNEX AL CONTRACTE
DELS SERVEIS CONSISTENTS EN XXXXXXXXXXX (Exp. XXXX)

D’una part, el Sr. xxxxxxx, major d’edat, proveït de DNI número xxxx, amb domicili professional a la
Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona, en nom i representació de l'entitat mercantil
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (en endavant, el contractant o
responsable del tractament), amb NIF A43049956 i amb domicili social a Tarragona, Muntanyeta de
Sant Pere i Sant Pau, s/n; actua en la seva qualitat de xxxxxx, i en virtut d’escriptura atorgada davant
el Notari de xxxxxx, Sr./Sra. xxxxxxx, en data xx de xxxxxx de xxxx, sota el número xxxxx del seu
protocol.
I d’altra part, el/la Sr./Sra. xxxxxxxx, major d’edat, proveït/da del DNI número ***4567**, amb domicili
professional a xxxxxx, carrer xxxxxl, núm. xxxx, en nom i representació de l’entitat mercantil xxxxxxxxx (en
endavant, el contractista o l’encarregat del tractament), amb NIF xxxxxxx i amb domicili social a xxxxxx,
carrer xxxxxx, núm. xxxx, en la seva qualitat de xxxxxx, i en virtut d’escriptura atorgada davant el Notari de
xxxxxx, Sr./Sra. xxxxxxx, en data xx de xxxxxx de xxxx, sota el número xxxxx del seu protocol.
Les parts declaren que els poders en virtut del qual actuen no han estat suspesos, revocats ni limitats
en aquesta data i, tal com intervenen, es reconeixen capacitat mútua per a subscriure el present
document, i exposen:
I.- Que, amb data XX d’xxxxxxxxxxx de 20xx, el contractant ha adjudicat al contractista el contracte de
serveis que tenen per objecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
II.- Que l’execució de l’indicat contracte inclou també el tractament de dades personals per part del
contractista (encarregat del tractament) de les que n’és responsable del tractament el contractant.
Per la qual cosa, les parts atorguen el present contracte d’encàrrec de tractament de dades, regulat
d’acord amb el contingut de les següents:
CLÀUSULES
1. Objecte i finalitat de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita contractista, encarregada del tractament, per tractar per
compte del contractant, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per
prestar els serveis indicats a l’expositiu I del present contracte.
El tractament consistirà en la consulta de dades dels usuaris/clients.

2. Identificació de la informació afectada
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Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’entitat
contractant, responsable del tractament, posa a disposició del contractista, encarregada del
tractament, la informació que es descriu a continuació: dades identificatives dels usuaris/clients.

3. Durada
Aquest acord tindrà la mateixa durada que el contracte del que porta causa.

4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a
finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del tractament,
si n’hi hagués.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres,
l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de
l’article 30.2 de l’RGPD.
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha
d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades
a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho
prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Subcontractació:
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que
comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al
normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per
escrit al responsable, amb una antelació d’1 mes. Cal indicar els tractaments que es
pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista
i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable
no manifesta la seva oposició en el termini establert.
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El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat
del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat
inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els
mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades
personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho
incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el
responsable pel que fa al compliment de les obligacions.
f)

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma
expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat i
a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i)

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.

j)

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1.
2.
3.
4.

Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
Portabilitat de dades
A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de
perfils)
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de
comunicar per correu electrònic a l'adreça info@ematsa.cat. La comunicació s’ha de fer de
forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la
sol·licitud 1, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la sol·licitud.

k) Dret d’informació.
Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.
l)

Notificació de violacions de la seguretat de les dades.

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i
en qualsevol cas abans del termini màxim de 12 hores des que es produeixi, i a través de
comunicació via correu electrònic a l’adreça següent: dpd@ematsa.cat, de les violacions de la
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb
tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

1

Termini i mitjà recomanats a fi que el responsable pugui resoldre la sol·licitud fins del termini establert.
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La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses,
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.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte
en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar
els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives
a la protecció de dades, quan escaigui.
n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de
control, quan escaigui.
o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el
responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
p) Implantar les mesures de seguretat necessàries que permetin:
•

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.

•

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d'incident físic o tècnic.

•

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 escau.

També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al
risc.
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent el resultat de les auditories
periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel responsable del
tractament.
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q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte
al responsable, sempre que en resulti obligat d’acord amb el disposat al RGPD.
r)

Destí de les dades.
Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports
on constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades
existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de
tractament que ha d’efectuar l'encarregat, si és el cas.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.

6. Seguretat de la infraestructura
La infraestructura utilitzada pel proveïdor de serveis ha de complir els següents requisits:
- Autenticació i control d’accés segur: haurà de disposar de sistemes d’autenticació que
permetin restringir quins usuaris podran accedir a la informació, per això es podrà utilitzar un sistema
d’usuaris i permisos locals de la plataforma en qüestió, la integració amb Active Directory, doble factor
d’autenticació… o qualsevol altra sistema que permeti complir aquest requeriment de forma
adequada.
- Xifrat de la informació: per defecte, sempre que sigui possible, tota aquella informació
emmagatzemada propietat d’EMATSA haurà d’emmagatzemar-se utilitzant un sistema de xifrat
apropiat.
- Xifrat de les comunicacions: tots els canals de comunicació pels que sigui transferida la informació
hauran de ser xifrats utilitzant un sistema de xifrat adequat, per exemple SSL.
- Prevenció de la fuita d’informació: el proveïdor haurà de disposar de sistemes de seguretat adequats
per detectar una possible fuita d’informació duta a terme per un usuari malintencionat, per un atac
extern o de qualsevol altra origen.
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- Detecció de malware i altres continguts perillosos: s’haurà de disposar de sistemes antivirus
adequats per la detecció de qualsevol tipus de malware o contingut perillós (per exemple phising) que
pugui comprometre la seguretat de la informació.
- Segmentació de les dades de cada client: en cas de que el proveïdor estigui donant servei a varis
clients (multi-tenant) hauran d’aplicar-se les mesures de seguretat necessàries per segmentar
correctament l’entorn utilitzat i evitar que altres clients puguin accedir a la informació d’EMATSA.
- Gestió de vulnerabilitats: s’hauran de realitzar anàlisis de vulnerabilitats periòdics que permetin
conèixer al proveïdor i a EMATSA les vulnerabilitats existents en la infraestructura, a més, el proveïdor
haurà de conèixer la criticitat d’aquestes i prioritzar la seva correcta resolució.
- Registre de l’activitat: s’haurà de disposar de sistemes capaços de registrar tota l’activitat duta a
terme en els sistemes utilitzats pel tractament de la informació.

7. Seguretat de les aplicacions
Totes les aplicacions i les seves API’s utilitzades pel tractament de la informació hauran d’haver-se
dissenyat i desenvolupat seguint estàndards reconeguts en la indústria, per exemple pel cas
d’aplicacions web podem fixar-nos en OWASP (Open web application security Project).
A més a més, durant tot el cicle de vida del software, hauran de realitzar-se auditories de seguretat
que permetin detectar vulnerabilitats i/o problemes de seguretat i aquests ser corregits prioritzant tots
aquells que siguin considerats més crítics.

8. Acompliment i Auditoria
Com a mínim, de forma anual, el proveïdor haurà de dur a terme auditories a càrrec d’un tercer per
garantir que corregeix les no conformitats que puguin existir sobre les polítiques establertes, normes,
lleis i obligacions contractuals, així com garantir que existeix un procés de millora contínua.

9. Continuïtat de negoci i capacitat de recuperació operativa
El proveïdor haurà de tenir un pla de continuïtat correctament documentat en el es tinguin en compte
els següents punts:
- Responsable del pla: Haurà de definir-se un/a responsable del pla de continuïtat que sigui
l’encarregat de revisar-lo i actualitzar-lo segons les necessitats que es vagin detectant.
- Objectius i abast: Els objectius i abast definits han d’estar alineats amb la prestació de serveis
del proveïdor.
- Accessibilitat i comprensió: el pla ha de ser accessible i entenedor per les persones que l’hagin
d’executar.
- Rols i responsabilitats: hi ha d’haver una definició clara de qui estarà involucrat en cada
un dels processos de gestió i/o tractament de la informació i ha d’existir un pla de formació que
garanteixi la capacitació d’aquestes persones així com també un canal de comunicació identificat.
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- Recuperació: ha d’existir un procediment que permeti recuperar l’activitat del proveïdor davant
qualsevol incident, per aquest punt, si és necessari el proveïdor haurà de recolzar-se en un adequat
sistema de còpies de seguretat.
- Activació del pla: ha d’existir un mètode per posar en marxa el pla de continuïtat en cas de donar-se
una sèrie de condicions prèviament definides.
Per garantir l’eficàcia del pla ha de provar-se de forma periòdica involucrant tant a EMPRESA como a
altres possibles proveïdors dels que es depengui, a més a més si es produeix algun canvi significatiu
en l’operativa o entorn també s’haurà de tornar a provar.
A més a més, els processos duts a terme pel proveïdor han d’implementar mesures tècniques per una
gestió adequada del servei assegurant una planificació, entrega i suport.

10. Control de canvis i gestió de la configuració.
Els canvis realitzats pel proveïdor que hagin d’afectar a la informació, serveis i/o infraestructura
d’EMATSA han d’haver estat pre-aprovats en l’inici de la relació contractual i a més a més seran
notificats abans i després de la seva realització.
El proveïdor haurà de seguir també un control de qualitat en els seus canvis i comptar amb processos
de proves que puguin garantir la disponibilitat, confidencialitat i integritat dels sistemes i serveis oferts.

11. Xifrats i gestió de claus.
Les claus de totes les eines de xifrat utilitzades pel proveïdor per mantenir la confidencialitat de
les dades d’EMATSA hauran de mantenir-se emmagatzemades de forma segura i amb accés restringit
només a aquelles persones que necessiten fer ús de les mateixes, per això s’haurà d’utilitzar una
plataforma de gestió segura de claus o un proveïdor de gestió de claus de confiança.

12. Govern gestió del risc.
El proveïdor ha de comptar amb un programa de gestió de la seguretat correctament documentat,
aprovat i aplicat en el que inclogui mesures administratives, tècniques i físiques per protegir els actius i
la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat, fuita, alteració i destrucció de la informació. Aquest programa
ha d’incloure:
- Gestió del risc: que defineixi un procediment que permeti identificar, avaluar i gestionar els riscos
existents.
- Política de seguretat: que proporcioni orientació i recolzament a la gestió de seguretat de la
informació d’acord amb els requisits del negoci, les lleis i normes pertinents (ha de publicar-se i
comunicar-se als empleats i terceres parts implicades).
- Organització de la seguretat de la informació: que estableixi un marc de gestió per iniciar i controlar
la implementació i operació de la seguretat de la informació dins de l’organització.
- Gestió d’actius: que identifiqui els actius de l’organització i defineixi les responsabilitats de
protecció adequades.
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- Seguretat dels recursos humans: que asseguri que els empleats i contractistes entenguin les seves
responsabilitats i siguin adequats per les funcions per les que es consideren.
- Seguretat física i ambiental: que previngui l’accés físic no autoritzat, els danys i interferències a la
informació de l’organització i als recursos de tractament de la informació.
- Gestió de comunicacions i operacions: que asseguri el funcionament correcte i segur de les
instal·lacions, xarxes i recursos utilitzats en el tractament de la informació.
- Control d’accés: que limiti l’accés als recursos de tractament d’informació i a la informació.
- Adquisició de sistemes d’informació, el desenvolupament i manteniment: que garanteixi que tots els
sistemes utilitzats per la gestió i protecció de la informació s’adeqüin als requisits de seguretat
establerts.

13. Recursos Humans.
El proveïdor haurà de disposar d’un acord de confidencialitat signat pels seus empleats i tercers
proveïdors en el que s’inclogui una sèrie de clàusules que protegeixin la confidencialitat de la
informació d’EMATSA amb la que es treballa.

14. Interoperabilitat i portabilitat.
El proveïdor haurà de treballar amb tecnologies i formats de fitxers estàndard que permetin a EMATSA
disposar d’accés a tota la seva informació d’una forma àgil i senzilla, així com l’exportació i migració
de les dades i serveis a altres entorns i/o proveïdors.

15. Gestió d’incidents de seguretat i forense.
El proveïdor haurà de notificar a EMATSA qualsevol incident de seguretat que pateixi i comptar amb
els procediments adequats per la gestió del mateix així com amb les mesures tècniques necessàries
per poder disposar d’informació sobre tots els events realitzats en qualsevol de les plataformes
utilitzades pel tractament d’informació propietat d’EMATSA.

16. Jurisdicció
Per a la resolució dels litigis que puguin derivar-se del present contracte, les parts es sotmeten
expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.
El present contracte es formalitza a Tarragona en la data que consta a la signatura electrònica del
representant legal del contractant, responsable del tractament.
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