PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA.

CONTRACTE TIPUS
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE VENDA EN EXCLUSIVA DE
PRODUCTE DE CAFÈ A LES INSTAL·LACIONS DE PARC
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA
LOT 2: INSTAL.LACIONS DEL PARC D’ATRACCIONS DEL
TIBIDABO

2017-MKT-112ING (C.S..)

Barcelona, a ..................................

REUNITS
D’una part el Sr. ____________, major d’edat, amb NIF. _________ i
domicili a efectes d’aquest contracte al carrer _________, ____, _ a
planta, ______, Espanya.
I de l’altra el senyor...............
INTERVENEN
El segon en nom i representació de la Companyia Mercantil "PARC
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S. A. U.." (en endavant PATSA)
domiciliada a Barcelona (Espanya), carrer _______, ____, _ a planta ,
N.I.F. __________, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al
Tom ______, foli ___, full núm. _______, inscripció __. El Sr.
__________ actua en la seva condició de _______ de la Companyia,
d'acord amb la designació _____________________, segons
escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. _____________ el dia __ de
____ de ______, amb el núm. ____ del seu protocol.
El segon en nom i representació de la Companyia Mercantil
_______________ (en endavant adjudicatari), domiciliada a _______,
carrer _______, ____, _ a planta , amb CIF __________, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al Tom ______, foli ___, full núm.
_______, inscripció __. El Sr. __________ actua en la seva condició
de _______ de la Companyia, d'acord amb la designació
_____________________, segons escriptura de nomenament i
consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari de
Barcelona, Sr. _____________ el dia __ de ____ de ______, amb el
núm. ____ del seu protocol.
EXPOSEN

I.- PATSA, és una societat constituïda mitjançant escriptura notarial de
data 19 de maig de 1989, autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Raül
Vall Vilardell, amb el núm. 1715 del seu protocol.
II.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., és una societat
constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia _________ pel
Notari de Barcelona Sr. ______________, i ostenta el 100% de les
accions de PATSA.
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III.- PATSA ha encarregat a BSM la convocatòria de la licitació de
referència en el seu nom fins a l’adjudicació.
IV.- BSM, en compliment del mandat rebut, ha convocat procediment
obert
per
a
l’adjudicació
del
Contracte
relatiu
a
____________________, publicant-se el corresponent anunci de
convocatòria al Perfil del Contractant de l’entitat en data _______.
V.- L’òrgan de Contractació de PATSA competent per la quantia, per
Resolució de data _________________, ha resolt adjudicar el
contracte esmentat a _________________.
VI.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de
PATSA la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en
especial, per a l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la
fiança definitiva exigida en les bases del present procediment, que ha
quedat a disposició de PATSA als efectes previstos en aquest
Contracte.
VII.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte
esmentat, i que queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE
1.1.- L’objecte del present contracte el constitueix el servei de venda
en exclusiva de producte de cafè a les instal.lacions del Parc
d’Atraccions del Tibidabo de Barcelona (No inclòs el Restaurant “La
Masia”).
Aquestes instal·lacions ofereixen a les empreses productores i/o
distribuïdores de cafè, un seguit de prestacions comercials, de
màrqueting i comunicació que es poden resumir a tall indicatiu i no
limitatiu en:
1. Dret de venda en exclusiva del producte de cafè a les
instal.lacions de referència
2. Presència a les instal.lacions, notorietat, imatge de marca,
publicitat i comunicació.
L’objectiu de PATSA en relació a aquestes instal·lacions és posar-les a
disposició dels ciutadans i ciutadanes en les millors condicions de
qualitat, confort i seguretat, i es considera que un patrocinador pot

2014-MKT-108ING (C.S..)

2

col·laborar a assolir aquesta excel·lència en el servei per mitjà de la
qualitat dels seus productes, i de les aportacions econòmiques que fa
efectives a PATSA.
L’adjudicatària, tindrà el dret de donar publicitat, dintre del marc legal
aplicable, a la seva marca i logotip en els suports que a tal efecte
tenen reservats PATSA en les seves instal·lacions i que, a tall
d’exemple, són:
- Pàgina web
- Revista/es
- Plafons i cartells, a les diferents instal·lacions
1.2.- El servei de venda a les instal·lacions descrites serà
desenvolupada per l’adjudicatari sota la direcció i control de PATSA,
d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest
Contracte i en la documentació que s’adjunta, amb caràcter
contractual, el contingut de la qual l’Adjudicatari manifesta conèixer,
acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present
Contracte, degudament identificats per les parts:
 El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.
 L’oferta econòmica presentada per l’adjudicatari, que
s’acompanya com annex núm. 2.
 L’oferta tècnica presentada per l’adjudicatari, que s’acompanya
com annex núm. 3.
 Còpia de la fiança, com annex núm. 4.
 Declaració relativa a la Confidencialitat i Protecció de dades
com annex núm. 5.
 Condicions mediambientals, com annex 6.
 Pòlissa de Responsabilitat Civil, com annex núm. 7.
 Altres
De la documentació que s’acaba d’indicar com definitòria de l’objecte
d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia
exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del
Contracte.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents
contractuals serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els
documents annexos per l’ordre de la seva numeració.
1.4.- PATSA podrà, durant l’execució de la prestació contractada,
ampliar-la d’acord amb les clàusules del present contracte.
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En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a executar l’objecte
contractual, de conformitat amb allò establert en el present Contracte,
sense que per cap motiu pugui minvar injustificadament el ritme dels
treballs o suspendre’ls.
Aquest augment del Contracte es valorarà d’acord amb allò indicat a la
clàusula 2.
2.- PREU, FACTURACIÓ I FORMA DE COBRAMENT
2.1.- Preu
Cànon fix
L’import en concepte de cànon fix anual que l’adjudicatari pagarà a
PATSA és de __________________.- € (ABANS IVA.
Així mateix, l’adjudicatari ha ofertat un _____ % de descompte sobre
els preus de venda de tota la gamma de productes, el qual s’aplicarà
amb independència de l’empresa de restauració que gestioni el servei
a les instal.lacions de Parc d’Atraccions del Tibidabo.
2.2.- Facturació
PATSA emetrà factura cada començament d’any per l’import anual.
2.3.- Forma de Pagament
Cànon fix
L’adjudicatari pagarà les esmentades factures a 30 dies, per
transferència bancària al número de compte designat a aquests
efectes per PATSA.
2.4.- En el supòsit que s’augmentessin les prestacions que són objecte
d’aquest contracte, d’acord amb allò previst en la clàusula 1.4, aquest
augment es valorarà d’acord amb els preus que regeixen el present
Contracte, o, si s’escau, es fixaran contradictòriament.

3.- TERMINI
3.1.- El termini d’execució del contracte serà d’UN ANY, iniciant-se a la
seva signatura.
3.2- El present contracte es podrà prorrogar un any més, enviant
comunicació fefaent dirigida al domicili de l’adjudicatari amb un termini

2014-MKT-108ING (C.S..)

4

de 30 dies de preavís previ a la finalització del contracte. En aquest
cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l’adjudicatari, d’acord amb allò previst a l’article 23 del
TRLCSP.

4.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI
4.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de
l’Adjudicatari.
4.2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest
contracte, d’acord amb el plec de clàusules particulars que s’annexen
al present contracte.
4.3.- Salvant manifestació per escrit en contrari per part de
l’adjudicatari, el domicili per tal d’efectuar tota mena de notificacions i
tràmits en relació de la present contractació, serà el que figura en
aquest contracte.
4.4.- A banda de les obligacions que es contenen a la normativa
aplicable, són obligacions específiques de l’adjudicatari:

c)

a)

No alienar els béns afectes a l’execució del contracte, ni limitar
el seu ús, ni destinar-los a finalitats diferents a les previstes en
el present plec.

b)

Satisfer puntualment les contraprestacions econòmiques a
PATSA en la quantitat que resulti.

Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions que li
siguin dictats per PATSA
d)

Satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici
de l’activitat a que es destina el contracte.

e)

L’adjudicatari s’obliga front a PATSA a subscriure amb una
companyia solvent una pòlissa d’assegurances que cobreixi
els possibles danys materials a la instal.lació i qualsevol
responsabilitat civil amb un límit de 600.000 euros per sinistre
i un sublímit per víctima per a la cobertura de RC patronal de
150.000 euros.

f)

L’Adjudicatari restarà obligat, i es responsabilitzarà
íntegrament en relació al seus treballadors, al compliment de
les obligacions que es derivin en l’ordre laboral (matèria laboral
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pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de Riscos), fiscal
i qualsevol altre de caràcter general aplicable, essent únics
responsables de les obligacions indicades que les legislacions
els imposin, ara o en el futur. Addicionalment, PATSA podrà
requerir en qualsevol moment a l’ Adjudicatari perquè acrediti
amb documents, el compliment de les seves indicades
obligacions.
g)

PATSA
adquiriran
exclusivament
els
compromisos
expressament consignats en les condicions del present Plec, i
els que resultin de la proposta acceptada.

h)

Son a càrrec de l’Adjudicatari, totes les despeses que es
derivin de l’execució del contracte, i en especial les de
publicitat generades en el procés de licitació, i les de
formalització, si escau.

i)

L’Adjudicatari es responsabilitzarà íntegrament del compliment
de les obligacions que es derivin de l’ordre laboral (matèria
laboral pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de
Riscos) envers als seus treballadors.

j)

L’Adjudicatari haurà d’aportar tot el personal necessari i
suficient per a la realització del servei objecte del contracte,
d’acord amb les condicions establertes en la documentació
reguladora de la licitació, i amb responsabilitat per oferir
l’execució del contracte a plena satisfacció de PATSA

k)

L’Adjudicatari s’obliga al compliment de totes les prestacions
establertes en el present plec de prescripcions tècniques.

l)

Garantir el compliment en tot moment de les condicions
tècnico-legals necessàries pel desenvolupament tècnic i legal
de l’activitat.

m)

L’adjudicatari s’obliga al manteniment dels elements
publicitaris que comporta el dret de venda . La producció i la
instal·lació de les mateixes també serà al seu càrrec, sota la
supervisió de PATSA, qui en controlarà i aprovarà els
continguts, si s’escau.

n)

PATSA podran ordenar a l’adjudicatari la reposició dels
elements gràfics que consideri en mal estat o malmesos, els
quals l’adjudicatari canviarà dins el termini que PATSA
decideixin en funció de la gravetat de cada cas.
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o)

L’adjudicatari coneix la prohibició de venda de tota classe de
begudes alcohòliques en les competicions esportives d’acord
amb el que s’estableix a l’article 67.1 de la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte i, en conseqüència, accepta
l’esmentada limitació.

5.- FACULTATS DE PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A.
PATSA es reserva la facultat d’obligar a l’adjudicatari de l’explotació de
la restauració de les diferents instal·lacions, a l’adquisició en exclusiva
dels productes de l’adjudicatari, així com a respectar el compliment del
contracte i vetllar pels interessos de l’adjudicatari i les seves marques
en l’exposició i venda de les mateixes a cada una de les instal·lacions
en les condicions pactades.
6.- DIRECCIÓ DE LA PRESTACIÓ
6.1.- L’adjudicatari designa com a Director del present contracte al
senyor ___________ qui serà el Delegat de l’Adjudicatari, amb poder
suficient per sostenir tota mena de relacions amb PATSA.
6.2.- PATSA exercirà la supervisió del compliment de l’objecte del
contracte. A tal efecte, designarà un responsable, les instruccions del
qual haurà d’acatar l’adjudicatari.
7.- PENALITZACIONS
L’incompliment per part de l’adjudicatari de les obligacions contractuals
o de les que es derivin de l’execució del contracte, podran ser
considerades com a infraccions i podran donar lloc a la imposició de
les sancions previstes en aquest contracte, sense que aquest fet no
impedeixi a PATSA a reclamar, també, els danys i perjudicis o
indemnitzacions que per aquest motiu se li hagin pogut causar.
Seran considerades com a infraccions i incompliments del contracte,
apart de les que es derivin de l’aplicació de la normativa aplicable, les
que es detallen a continuació:
a) Incompliments molt greus
 Incompliment molt greu dels terminis o les condicions establerts
en el present plec, sense perjudici de les accions posteriors que
se'n derivin.
 La resistència als requeriments efectuats per PATSA, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució
del contracte.
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 Incompliment dels requisits de confidencialitat establerts en
aquest contracte i del que estipula la normativa reguladora de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 Incompliment molt greu de la normativa sobre Prevenció de
Riscos Laborals i en la pròpia del sector regulador dels serveis
que es contracten.
 La reincidència en la comissió de faltes greus.
 La manca dels permisos necessaris per l’execució del contracte
 Menyscabar la imatge de PATSA.
 Actuacions que causin un perjudici en termes mediambientals,
relacionats amb la utilització de determinats productes,
abocament de residus o actuacions que comportin aquest
resultat i que siguin un incompliment de les prescripcions
previstes al contracte o bé de les instruccions donades per
PATSA.
 Defectuosa posta a disposició del producte als centres de
restauració de les instal·lacions indicades.
 Incompliment relatiu al Pla d’Inversions
b) Incompliments greus
 Incompliment greu dels terminis o les condicions establerts en el
present plec, sense perjudici de les accions posteriors que se'n
derivin.
 Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària
amb terceres persones, tant per tracte incorrecte, com per
deficiència de la prestació del servei.
 La resistència als requeriments efectuats per PATSA, o la seva
inobservança.
 La manca de conservació de les instal·lacions i el seu mal ús.
 Tracte incorrecte cap als comandaments de PATSA per part del
personal de l’adjudicatària.
 L’incompliment greu de la normativa de Prevenció de Riscos
Laborals.
 La reiteració en la comissió de faltes lleus.
c) Incompliments lleus
 Manca de col·laboració amb el personal de PATSA.
 Intervenir en assumptes interns de PATSA.
En el cas de que l’adjudicatari incorri en alguna de les conductes
identificades com a incompliments, PATSA podrà aplicar el règim de
penalitzacions que s’estableix a continuació, d’acord amb el
procediment que es detalla:
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o Incompliment molt greu: una penalització màxima d’un
15% de l’import de la factura corresponent al fix i variable.
o Incompliment greu: una penalització màxima d’un 10% de
l’import de la factura corresponent al fix i variable
o Incompliment lleu: una penalització màxima d’un 5% de
l’import de la factura corresponent al fix i variable
Les penalitzacions indicades es podran imposar de forma simultània,
en el cas de que es compleixin condicions per aplicar més d’una
penalització.
En el cas de reincidència en la comissió d’una infracció de la mateixa
qualificació, la penalització serà la que correspongui de multiplicar el
resultat obtingut per l’aplicació del percentatge indicat anteriorment,
per la reiteració (és a dir, la primera reiteració es multiplicarà per dos
perquè l’incompliment s’ha comés dues vegades, la segona reiteració
per tres i així sucessivament).
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària dos o més
conductes que siguin qualificades com a incompliments molt greus,
PATSA podrà acordar la resolució del contracte, sense que per aquest
motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o
compensació per aquest motiu i essent necessària, únicament, la
notificació d’aquest fet per part de PATSA.
En tot cas, PATSA tindrà dret a rescabalar-se per aquest fet, així com
de cobrar les penalitzacions corresponents.
La qualificació dels incompliments serà determinada per PARC
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. En aquest cas, es seguirà el
procediment que es descriu en el punt següent.
En el cas que es produeixi alguna de les incidències descrites en
aquest contracte, el procediment que es seguirà serà el que es detalla
a continuació:
 PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. notificarà a
l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment ocorregut,
la seva graduació i les característiques del mateix.
 Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a
l’adjudicatari per presentar les al·legacions que consideri
pertinents, tot indicant quines mesures ha adoptat per evitar
la producció d’una nova incidència/incompliment.
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 PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. notificarà a
l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions
presentades i, en el seu cas, amb la imposició de la
penalització corresponent.
En el cas que alguna de les conductes de l’adjudicatari siguin
tipificades com a incompliments, s’aplicarà el règim de penalitzacions
descrit.
En tot cas i tal i com s’ha indicat, PARC D’ATRACCIONS DEL
TIBIDABO, S.A. podrà aplicar a la factura corresponent l’import de les
penalitzacions aplicades a l’adjudicatari pels incompliments produïts,
sense perjudici de que la garantia respongui de l’efectivitat de les
mateixes, d’acord amb el que s’estableix a l’article 100 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
En al tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’Adjudicatari
perquè pugui formular les al·legacions que estimi pertinents, resolent
l’òrgan de contractació de PATSA.
Així mateix, en el cas d’incompliment, PATSA podrà acordar la
paralització de la publicitat corresponent, susprendre el dret a percebre
els actius establerts en aquest contracte com a contraprestació al
patrocinador fins a la regularització de la situació o fins al perfecte i
correcte compliment de les seves obligacions per part de
l’adjudicatària.
8.- GARANTIES I ASSEGURANCES
8.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de
l’Adjudicatari.
8.2.- L’adjudicatari ha constituït una fiança per un import corresponent
al cinc per cent (5%) de l’import del contracte, a favor de PATSA, la
qual podrà executar en part o en la seva totalitat i respondrà de totes
dels obligacions contractuals a càrrec de l’adjudicatari, inclosos, fins on
arribi, els danys i perjudicis, despeses judicials i despeses derivades
de l’incompliment.
8.3.- Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a
subscriure o mantenir en vigor, segons correspongui, una pòlissa
d’assegurances que cobreixi els possibles danys materials a la
instal·lació i qualsevol responsabilitat civil amb un límit de 600.000
euros.
8.4.- L’Adjudicatari no podrà fer ús publicitari d’aquest contracte ni de
la seva condició d’adjudicatari, sense la prèvia aprovació de PATSA.
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9.- RÈGIM DE FIANCES
9.1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. 5, una còpia
de la fiança constituïda per l’Adjudicatari d’acord amb el Plec de
clàusules particulars regulador del procediment, quedant l’original en
poder de PATSA, fiançant l’exacte compliment de les obligacions i de
les altres responsabilitats que assumeix, derivades del present
contracte.
9.2.- La fiança respondrà de tots els deutes dimanants del Contracte,
de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, PATSA hagués abonat en excés,
a l’Adjudicatari, del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de
l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats a PATSA per tercers i, singularment, per l’Administració; i
amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions de
l’Adjudicatari.
9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos, PATSA podrà executar
lliurement i per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i
disposar de l’import corresponent a aquests incompliments. Tot això
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui
oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la
fiança per PATSA. L’única obligació de PATSA serà reintegrar a
l’Adjudicatari en el seu dia les sumes disposades, si resultés
procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de
disposició.
10.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
10.1.- L’Adjudicatari s’obliga a estar al corrent de les obligacions que
com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat
Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament
responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de
PATSA, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
10.2.- L’adjudicatari està obligat al compliment de la normativa vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es
compromet a aportar en el termini de 15 dies des de la signatura del
present contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de Riscos
Laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
Riscos Laborals. Així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals.
10.3.- L’Adjudicatari s’obliga a lliurar a PATSA, en el seu cas, els
documents següents:
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i. Avaluació dels riscos relacionats amb l’activitat que
tingui previst realitzar.
ii. Pla de prevenció pel control dels riscos detectats.
iii. Mesures de prevenció i protecció que el personal
de PATSA haurà de tenir en compte davant
d’aquests riscos.
iv. Llistat de treballadors
instal·lacions.

que

accediran

a

les

v. Justificants de la formació dels treballadors
conforme han estat informats dels riscos als quals
estan exposats i de les mesures de protecció que
han de tenir en compte.
vi. Informes d’aptitud d’aquests treballadors en relació
a les tasques que han de realitzar.
PATSA s’obliga a lliurar a l’Adjudicatari la documentació corresponent
a la prevenció, en el seu cas, en relació a la Instal·lació, i és la
següent:
vii. Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on
l’Adjudicatari tingui previst realitzar l’activitat.
viii. Pla de prevenció per al control de riscos detectats.
ix. Mesures de prevenció i protecció que el personal
del Promotor haurà de tenir en compte davant
d’aquests riscos”.
10.4.- L’Adjudicatari facilitarà anualment a PATSA el certificat positiu
de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals emès per
l’Administració als efectes del compliment de l’article 43.1.f de la Llei
General Tributària 58/2003 de 17 de desembre. En cas d’incompliment
d’aquest requisit PATSA podrà suspendre la percepció dels actius a
percebre per l’adjudicatari.
10.5.- L’adjudicatari manifesta conèixer i s’obliga a complir la prestació
de conformitat amb la legislació vigent i en especial, a les ordenances
municipals que resultin d’aplicació.
11.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
En el present contracte resta prohibida la cessió contractual.

2014-MKT-108ING (C.S..)

12

1. L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial
del contracte, amb el compliment dels requisits establerts al TRLCSP i
en aquest plec.
2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i
el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de
solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi
d’encomanar la seva realització.
3. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’ oferta, per
celebrar-se amb empresaris diferents als indicats nominativament en la
mateixa o per referir-se a parts de la prestació diferents a les
assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint
dies des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions
a les quals fa referència l’apartat Tercer d’aquesta clàusula, llevat que
amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre
que PATSA, no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició
als mateixos.
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes
haguessin estat identificats en la oferta mitjançant la descripció del seu
perfil professional.
Amb responsabilitat de l’adjudicatari, els subcontractes podran
concloure’s sense necessitat de deixar transcórrer el termini de vint
dies si la seva celebració és necessària per atendre a una situació
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es
justifica suficientment.
4. Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers
no podran excedir del 60 % de l’import d’adjudicació.
Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en compte els
subcontractes conclosos amb empreses vinculades a l’adjudicatari
principal, entenent-se per tals les que es troben en alguns dels
supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç.
5. La infracció de les condicions establertes per a procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del
contractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, podran donar
lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d’una penalització de fins
al 50% de l’import del subcontracte.
6. Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’adjudicatari
principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució
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del contracte davant PATSA, de conformitat estricta als plecs de
clàusules administratives particulars i als termes del contracte.
7. En cap cas podrà concertar-se l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per a contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 60 TRLCSP.
8. L’adjudicatari haurà d’informar als representants dels treballadors de
la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
9. El pagament a subcontractistes i subministradors haurà de fer-se
complint les condicions contemplades a l’article 228 del TRLCSP.
12.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
12.1.- Seran causa de resolució del Contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresari individual o
l’extinció de la personalitat jurídica de la societat adjudicatària. En el
cas de mort o incapacitat de l’empresari individual, PATSA podrà
acordar la continuació del contracte amb els seus successors,
sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques
necessàries.
b) El mutu acord entre PATSA i l’adjudicatari.
c) La falta de pagament o retard en el pagament de les factures.
d) La posta a disposició de productes en mala qualitat o en condicions
diferents a les estipulades en el present contracte
e) La cessió o traspàs de les prestacions a un tercer, que siguin
contràries al que s’estableix en aquest contracte.
f) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.
g) Qualsevol incompliment greu de les obligacions tant en relació a
PATSA com en relació als espectadors i visitants de les
instal·lacions del Parc, per part de l’Adjudicatari, que no sigui
subsanat de manera immediata una vegada notificada la incidència.
h) La suspensió per causa imputable a PATSA de la iniciació del
contracte per un termini superior a sis mesos a partir de la data
assenyalada per al seu començament.
i) El desistiment o la suspensió del contracte per termini superior a un
any acordada per PATSA.
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j) El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei
General Tributària.
k) La deixada sense efecte, per part de l’Ajuntament de Barcelona, del
mandat rebut per PATSA per gestionar les instal·lacions indicades.
En aquest cas, l’adjudicatari no tindrà dret a rebre cap indemnització
o compensació per aquest fet.
l) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva
documentació annexa.
12.2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte, la dissolució
o extinció de PATSA, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.
12.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en
aquesta clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació
per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que es cregui assistida l’altra part.
12.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes
esmentades, produirà els següents efectes:
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca
d’acord en la liquidació, no podran ser motiu perquè l’adjudicatari no
realitzi la prestació tal i com es contempla en aquest contracte o en la
documentació annexa al mateix fins a la data de la rescissió. PATSA
des d’aquest moment podrà continuar la prestació pel procediment que
estimi més adient.
PATSA farà efectius, amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els
danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a
l’adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació
d’aquests danys i perjudicis, sense detriment del dret de PATSA de
reclamar a l’adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per
l’import d’aquella fiança, i sense perjudici del dret de l’adjudicatari a
exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li
assisteixen contra la liquidació comunicada per PATSA.
12.5.- En el cas que l’adjudicatari rescindís el present Contracte
d’acord amb el que s’especifica a aquesta clàusula, aquest haurà de
comunicar-ho per escrit a PATSA. En un termini no superior a trenta
dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats per
l’adjudicatari fins a la data de la rescissió, i contra l’abonament o
garantia de la quantitat corresponent, l’adjudicatari lliurarà a PATSA tot
el treball realitzat fins a la data.
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En aquest supòsit, PATSA haurà de tornar a l’adjudicatari la fiança
dins del termini màxim de trenta dies, llevat que existissin causes
contractuals justificades per rebutjar aquesta devolució.
12.6.- PATSA podrà, en qualsevol moment, rescindir aquest Contracte
per determinació pròpia, abonant a l’adjudicatari totes aquelles
quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una indemnització
calculada en el sis per cent (6 %) del valor restant del Contracte en el
moment de declarar la rescissió.
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per
part de PATSA, caldrà tornar la fiança a l’adjudicatari dins del termini
màxim de trenta (30) dies, des de la data de rescissió, llevat que
existeixin causes justificades per rebutjar aquesta devolució.

13.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA
DE PROTECCIÓ DE DADES
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota
aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte
que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui PATSA, o que per la
seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys.
Així mateix i d’acord a l’annex. 5, l’adjudicatari declara conèixer i
s’obliga al compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que
es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter
personal, i en seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant
el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre.
En el cas que així ho indiqui PATSA, l’adjudicatari, signarà un annex
amb les clàusules especifiques a complir en virtut de la LOPD.
14.- CONDICIONS AMBIENTALS
L’adjudicatari declara conèixer i acceptar la Política Ambiental del Parc
d’Atraccions del Tibidabo que s’annexa al present contracte, i es
compromet a treballar de forma proactiva i respectuosa amb aquesta
Política.
En aquest sentit, PATSA es compromet a comunicar a l’adjudicatari
qualsevol canvi, revisió o modificació de la Política de Ambiental que
s’acordi, facilitant-li copia de l’última versió aprovada.
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15.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
Per tal de fer front a les possibles modificacions d’aquest contracte,
s’ha addicionat un deu (10) per cent (%) al valor estimat del contracte,
de conformitat a allò establert a l’article 88 del TRLCSP.
Les modificacions previstes a l’empara de l’art. 106 del TRLCSP, són
les que es detallen a continuació:
 El present contracte podrà modificar-se durant la vigència del
mateix per la contractació de nous producte o ampliant o reduint
el número d’instal·lacions/punts de venda
L’import del conjunt de les possibles modificacions del contracte no
podran excedir en tot cas, del deu per cent (10%) del valor estimat (,
abans d’IVA), 850.- € (ABANS IVA) pel lot 2.
En el cas de que sigui acordada la modificació del contracte el
procediment a seguir serà el que es detalla a continuació.
La modificació del contracte, en les condicions indicades, serà
acordada per l’òrgan de contractació de PATSA i notificada a
l’adjudicatari en un termini de deu dies, en la qual es requerirà al
mateix per tal de que reajusti la garantia definitiva i aporti la
documentació necessària per la signatura del contracte.
Amb caràcter previ, es donarà audiència a l’adjudicatari en la qual
s’informarà de les condicions de la modificació.
En el supòsit de modificació, l’Adjudicatari restarà obligat a executar el
contracte de referència, de conformitat amb allò establert en el
Contracte, sense dret a indemnització i sense que, per cap motiu,
pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o suspendre’ls.
Aquest augment del Contracte es valorarà d’acord amb el preu ofertat
per l’adjudicatari.
Per la resta de modificacions, el Contracte se subjectarà allò previst a
l’article 106 del TRLCSP.
16.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES
16.1.- Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que
als efectes PATSA posi a la seva disposició.
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16.2.- El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora
posteriors, en la seqüència de signatures.
17.- RÈGIM JURÍDIC
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal
espanyola.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o
execució del present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula
arbitral, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i
competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb
renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, perquè així consti, se signa per duplicat aquest document, en el lloc i
data de l’encapçalament.
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