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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CLÀUSULA 1 . OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la contractació de places d’acolliment residencial temporal i tractament
social a la Llar Pere Barnés, equipament que depèn de l’entitat Arrels Fundació. El total de places
concertades en un primer moment serà de 25. No obstant això, es preveu la possibilitat d’ampliar les places
concertades fins a 30 un cop hagin finalitzat les obres d’ampliació a l’equipament, les quals estan previstes
de finalitzar a l’abril de 2020.
El projecte de la Llar Pere Barnés inclou un servei residencial temporal de llarga estada i baixa exigència que
s’adreça a persones sense llar de la ciutat de Barcelona en estat avançat o consolidat de desestructuració
social i que presenten algun tipus de problemàtica de salut associada, però que han iniciat un procés
d’inserció social i que requereixen d’un tipus d’atenció que els permeti guanyar el màxim d’autonomia
possible amb una atenció individualitzada i personalitzada. S’adreça a homes i dones majors de 18 anys,
encara que es prioritzen les persones d’edat més avançada i les que portin més temps al carrer, situació que
sovint comporta la presència tant de malalties orgàniques com de trastorns mentals. Les dues situacions no
seran obstacle per a l’atenció a la Llar sempre que estigui garantida l’autonomia mínima necessària pel
desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
La ubicació de l’equipament és al carrer Puig i Xoriguer, número 14-16, de Barcelona. L’àmbit d’actuació
d’aquest servei és tota la ciutat de Barcelona.
CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI
La Llar Pere Barnés ofereix 34 places d’acolliment residencial de les quals l’Ajuntament de Barcelona en
concerta 25 places, si bé es preveu la possibilitat de modificació i ampliació a 30 per necessitats del servei i
atesa la cabuda de l’equipament. S’adreça a homes i dones majors de 18 anys, prioritàriament d’edat
avançada, amb malalties cròniques i necessitat d’acompanyament socioeducatiu imprescindible per garantir
el seu procés de millora.
La Llar Pere Barnés proporciona un espai residencial i relacional positiu des del qual s’afavorirà l’autoestima
i la promoció social. El servei cobreix els aspectes nutricionals, sanitaris, higiènics, hàbits de salut, relació i
economia, necessaris per a la rehabilitació personal i social.
El temps d’estada al centre és de dos anys o fins que s’hagin assolit els objectius marcats en el pla de treball
personalitzat. En qualsevol cas, aquesta sortida dependrà de l’existència d’un recurs definitiu per a la
persona i ajustat a les seves necessitats.
L’ingrés en el servei comporta sempre l’establiment d’un pla de treball d’acord amb la persona adreçat a
iniciar la seva reinserció social i/o laboral.
El funcionament del servei és de 24 hores diàries durant els 365 dies de l’any.
Des de l’equipament de la Llar Pere Barnés es mantindrà una estreta col·laboració amb tots els recursos del
Programa Municipal d’Atenció a Persones Sense Llar, de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
(XAPSLL), dels serveis socials bàsics, d’entitats, així com d’altres xarxes d’atenció i protecció existents a la
ciutat de Barcelona.
CLÀUSULA 3 . FUNCIONS DE L’ADJUDICATARI
Són funcions de l’adjudicatari:
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 Oferir un espai adequat per a l’allotjament temporal i atenció social de les persones derivades Programa
Municipal d’Atenció a Persones Sense Llar de la ciutat de Barcelona, amb la dotació de material i
recursos adients per la prestació del servei.
 Realitzar un seguiment social d’aquestes persones en coordinació, sempre que calgui, amb altres
professionals de la xarxa d’atenció social.
 Cobertura de les necessitats d’higiene personal i rober, així com la cobertura d´altres necessitats com la
de transport, medicació, documentació,..., sempre que s´escaigui.
 Cobertura de l’alimentació adequada de les persones usuàries del servei dins de les més estrictes
normes de neteja i higiene.
 Oferir activitats o recursos ocupacionals externs que complementin el procés d’atenció.
 Recollir i custodiar la documentació necessària per l’acceptació de les persones usuàries.
 Treballar de manera interdisciplinària en coordinació amb la xarxa de salut mental, discapacitats o
qualsevol altre servei necessari per abordar el pla de treball individualitzat amb l’objectiu d’assolir
situacions estables i autosuficients en un marc normalitzat, és a dir, a la seva inserció social.
 Donar les altes i derivar en coordinació amb els professionals referents dels casos a través dels aplicatius
Sense Sostre i SIAS, i fer requeriments de documentació als professionals per tal de complimentar el
procediment de traspàs dels casos.
 Tramitar les baixes d’acord amb els professionals i serveis on es derivi cada cas, si s’escau.
 Portar el control d’assistència diària de les persones usuàries.
 Participar en les reunions tècniques que s’acordin amb altres serveis que integren el programa municipal
d’atenció a persones sense llar de la ciutat de Barcelona.
 Participar en la comissió d’accés que s’estableixi per tal de valorar les sol·licituds que es presentin de
manera consensuada amb tots els agents implicats.
 Elaborar propostes que tendeixin a oferir un servei millor i adequat a les necessitats de les persones
usuàries ateses.
 Adoptar mesures tendents a la rehabilitació de les persones en els aspectes de salut, relacionals,
d’habilitats i d’integració en el centre.
CLÀUSULA 4. CIRCUIT D’INGRÉS I SORTIDA. CRITERIS I CONDICIONS D’ACCÉS
L’accés de les persones usuàries al centre en cap cas serà directa. Les persones que ocuparan les places
concertades per l’Ajuntament poden venir derivades, de manera prioritària, pel programa municipal d’atenció
a persones sense llar i per l’entitat responsable del servei, o bé de qualsevol recurs o servei de la xarxa
d’atenció a persones sense sostre de la ciutat. La valoració dels casos candidats a accedir a aquest recurs
serà responsabilitat de la comissió de valoració del Programa Municipal d’Atenció a Persones Sense Llar.
Els criteris i condicions d’accés al centre són:
1. Persona en situació de sense llar o que tingui trajectòria de carrer, en fase avançada o consolidada
d’exclusió social.
2. Sense ingressos o ingressos insuficients per mantenir una vida autònoma i/o sense capacitat
d’administració.
3. No tenir discriminant sanitari (que requereixi d’atenció sanitària especialitzada o d’alta intensitat no
assumible per l’equip de la Llar).
4. Tenir autonomia en les Activitats de la Vida Diària (AVD).
5. Acceptació del recurs i de la normativa interna, dintre de les seves capacitats.
6. Amb proposta o possibilitat d’un recurs de sortida determinat pel referent en el moment de l’ingrés.
7. Amb un treball social previ en aspectes com la documentació, tramitació del padró, dependència,
incapacitacions, prestacions, etc.
8. Un cop les persones accedeixin a la llista d’espera, cal recordar que es prioritzarà l’ entrada al recurs
a les persones que en aquell moment es trobin pernoctant al carrer i/o amb situacions d’urgència.
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9. Les persones que han accedit al recurs, però per la seva pròpia situació i dificultats tornen al carrer,
mantindran al seu lloc a la llista d’espera respectant la data de valoració.
10. La priorització d’accés a la Llar Pere Barnés, la gestionarà la comissió de valoració de casos d’acord
amb la direcció del centre.
Les derivacions que es facin a la Llar Pere Barnés poden ser de dos tipus: totals, i instrumentals o parcials,
en funció de la procedència, proposta d’intervenció i d’altres factors a considerar. Pels casos derivats com a
instrumentals o parcials, des de la Llar Pere Barnés, si així s’estima oportú, es donarà continuïtat als plans
de treball ja elaborats i s’aniran avaluant i coordinant amb el seu referent social.
En el cas de derivacions totals, la responsabilitat de la intervenció i seguiment del cas serà plenament
assumida des de la Llar Pere Barnés.
La comissió de valoració per a l’accés als recursos residencials per a persones sense llar vetllarà per
garantir l’estudi individual de cada cas. El circuit d’ingrés es defineix a partir d’un protocol d’accés al recurs
que caldrà complimentar per part del professional referent del cas, i que s’adreçarà a la comissió de
valoració per tal que aquesta valori, accepti i adjudiqui la plaça, si s’escau.
La comissió de valoració a recursos residencials per a persones sense llar té l’objectiu de garantir un
procediment àgil i eficaç en l’accés als recursos residencials d’atenció a persones sense llar de la ciutat de
Barcelona, atenent als perfils i característiques de cada centre, i la disponibilitat de places. Els membres de
la comissió valoraran les sol·licituds presentades i adjudicaran o denegaran els recursos sol·licitats, o bé
proposaran l’accés a un altre tipus de recurs de la xarxa atenent al perfil de l’usuari objecte de la sol·licitud.
Aquesta comissió de valoració serà responsabilitat del Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar
o en Situació d’Exclusió Residencial, des d’on es realitza el seguiment i gestió dels diferents recursos. De
manera rotatòria, un dels directors dels centres residencials participarà a la comissió de valoració. Aquesta
comissió estarà configurada per: dos tècnics municipals, un director d’equipament, un metge i un suport
administratiu.
La sortida del centre es produirà per voluntat de la persona usuària o decisió dels professionals referents del
cas. En el moment de sortida, si no fos possible donar continuïtat a l’atenció des de la mateixa entitat, el
Servei d’Inserció Social (SIS) o d’altres serveis socials municipals, entitats o altres organismes, es faran
càrrec del seguiment del cas.
Durant l’estada de les persones usuàries, els serveis socials municipals, així com les entitats responsables
inicialment de la derivació a aquest recurs, donaran suport per tal de garantir l’accés a diferents recursos i/o
serveis que puguin ser necessaris (sol·licitud de dependència, discapacitat, prestacions, SAUV, accés a
recursos sociosanitaris de llarga estada i a qualsevol altre recurs necessari per avançar en el pla de treball
del resident). No obstant això, es podria donar continuïtat a l’atenció des de la mateixa entitat mitjançant la
vinculació amb altres serveis i/o el reingrés a la Llar Pere Barnés.
CLÀUSULA 5. DOCUMENTACIÓ
Des de l’inici de la prestació del servei, l’adjudicatari haurà de proporcionar i custodiar al centre els
documents següents:






Registre d’entrades, sortides i estades a l’aplicatiu Sense Sostre i SIAS
Fitxes de programació i seguiment d’activitats.
Llibre de reclamacions.
Bústia de suggeriments.
Arxiu de tota la documentació (correspondència, oficis, informes, etc.).
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 Informes, memòries i qualsevol altra documentació que sol·liciti la Departament d’Atenció Social a
Persones sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial.
 Documentació que garanteixi la informació i protocols que s’acordin, a demanda del Departament
d’Atenció Social a Persones sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial.
CLÀUSULA 6. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
A més de l’obligació de prestar el servei en la forma i condicions indicades, el contractista tindrà les següents
obligacions:
1. Presentar un projecte de funcionament del servei a desenvolupar en el qual s’indiqui l’organització del
servei.
2. Comunicar per escrit a la Departament d’Atenció Social a Persones sense Llar o en Situació d’Exclusió
Residencial qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o minorar el funcionament del servei.
3. Justificar la prestació dels serveis concertats, amb la periodicitat i mitjançant la formalització i
presentació dels documents que determini l’IMSS, davant el Departament d’Atenció Social a Persones
sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial, i facilitar tota la informació que se li sol·liciti en relació a
aquesta contractació, per tal de garantir el seguiment i avaluació d’aquest servei.
4. Garantir mecanismes d’identificació dels professionals davant les persones usuàries sempre que sigui
necessari i altres instàncies amb les que s’hagin de coordinar, en funció del desenvolupament de la seva
intervenció.
5. Mantenir les reunions de coordinació amb els/les responsables municipals, que estipuli el Departament
d’Atenció Social a Persones sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial de l’IMSS.
6. Designar un professional responsable del servei i de la coordinació per aquells temes que es derivin de
l’aplicació del contracte, i informar al Departament d’Atenció Social a Persones sense Llar o en Situació
d’Exclusió Residencial dels canvis de professional, en cas que es produeixin, durant la vigència del
present contracte.
7. Presentar, amb la periodicitat que estipuli l’IMSS, el desglossament detallat de les despeses
econòmiques efectuades i dels corresponents conceptes de les mateixes, per tal d’avaluar la marxa del
pressupost del contracte i els possibles desajustos que puguin produir-se.
8. Informar de les queixes i suggeriments rebuts pel servei, així com la resposta i resolució realitzada.
9. Mantenir les instal·lacions en correctes condicions i sota compliment de la normativa reguladora vigent.
10. Dotar el servei del material de cuina, menjador i oficina necessari pel desenvolupament del servei.
11. Registrar als aplicatius informàtics que es facilitin la informació que es requereixi tant de les persones
objecte de la present prestació com dels diferents aspectes relacionats amb la gestió del centre i de les
activitats que s’hi desenvolupin.
12. Justificar de manera formal i material davant la Unitat de Control de Qualitat de l’Execució dels
Contractes i el Departament d’Atenció Social a Persones sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial
les obligacions del contractista del present plec i del plec de clàusules administratives.
13. Complir amb els requeriments relatius a la difusió del servei, documentació i drets d’imatge continguts a
la clàusula 9 del present plec.
CLÀUSULA 7. PERSONAL
Els perfils professionals s’hauran d’ajustar a allò que el Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de Regulació del Sistema Català de Serveis Socials determina per aquest
tipus d’establiments per tal de garantir les funcions que tenen encomanades.
Aquest personal treballarà a les ordres de l’entitat contractada, la qual vetllarà per a l’exacte compliment de
les condicions de la prestació dels serveis.
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S’haurà de disposar, com a mínim, d’aquests perfils professionals i dedicació horària setmanal durant el
període en el qual es concertaran 25 places d’un total de 34:
Coordinació del Centre i del servei

38

Personal Qualificat en funcions de educador social

38

Personal Qualificat en funcions de treballador social

38

Personal Qualificat en funcions d’infermeria

38

Administració i serveis en funcions de consergeria

152

Administració i serveis en funcions d'auxiliar polivalent

266

Administració i serveis en funcions d'auxiliar d’infermeria

0

En el supòsit d’ampliació a 30 places d’un total de 41, els perfils professionals requerits serien els següents:
Coordinació del Centre i del servei

38

Personal Qualificat en funcions de educador social

38

Personal Qualificat en funcions de treballador social

38

Personal Qualificat en funcions d’infermeria

38

Administració i serveis en funcions de consergeria

192

Administració i serveis en funcions d'auxiliar polivalent

304

Administració i serveis en funcions d'auxiliar d'infermeria

76

Així mateix, s’haurà de garantir personal suficient per a la prestació dels serveis de seguretat, manteniment,
bugaderia, cuina i neteja. Serveis que podran ser subcontractats.
El personal haurà de gaudir a l’inici de la gestió de la titulació específica necessària per desenvolupar les
seves funcions. L’entitat s’encarregarà de les funcions de formació contínua del personal. L'entitat
adjudicatària haurà de garantir la prestació amb les especificitats descrites durant els dies festius, vacances i
qualsevol altra contingència, de forma que quedin garantides en tot moment la gestió i funcionament del
servei tots els dies de la vigència del present contracte. L’entitat designarà un representant de la seva
confiança, amb poder suficient per a la resolució immediata de quants efectes i incidències siguin observats,
sempre que no suposin una modificació no autoritzada per l’adjudicatari. L’entitat es compromet al
compliment de totes les disposicions vigents en matèria laboral i de Seguretat Social que siguin d’aplicació.
CLÀUSULA 8. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’adjudicatari s’obliga a aportar tota la informació i documentació relativa contracte que es requereixi des de
la Unitat de Control de Qualitat de l’Execució dels Contractes i del Departament d’Atenció Social a Persones
sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial de l’IMSS per tal de garantir el seguiment i avaluació
d’aquest servei en el calendari i freqüència que aquests determinin.
L’adjudicatari s’obliga a proporcionar mensualment indicadors de gestió i activitat, segons format i
requeriments tècnics del Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en Situació d’Exclusió
Residencial.
L’adjudicatari s’obliga a la presentació de la memòria anual dins dels tres mesos següents a la finalització de
l’any.
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Amb caràcter periòdic s’establiran reunions de seguiment dels fluxos d’entrades i sortides de les persones
ateses.
CLÀUSULA 9. COORDINACIÓ
L’entitat designarà una persona representant que serà responsable de la coordinació general del servei amb
el Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial. Serà
responsable del seguiment del funcionament i de respondre davant de qualsevol incidència en relació al
desenvolupament del contracte.
La coordinació amb el Departament d’Atenció a Persones Sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial
per a revisar el funcionament global del servei, la distribució de recursos i valorar l’estat d’execució es
realitzarà com a mínim trimestralment.
CLÀUSULA 9. DIFUSIÓ DEL SERVEI, DOCUMENTACIÓ I DRETS D’IMATGE
La documentació (escrita o efectuada per qualsevol altre mitjà com pot ser l’audiovisual) derivada de la
relació amb les persones usuàries, objecte de les places concertades amb l’entitat, o la que resulti de
l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a qualsevol destinatari
individual o col·lectiu, públic o privat, en qualsevol fase de desenvolupament del servei i que es derivi del
present contracte haurà de ser coneguda pel Departament d’Atenció a Persones Sense Llar o en Situació
d’Exclusió Residencial i haurà de contemplar que aquests serveis es presten de manera concertada amb
l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona.
Els serveis municipals indicaran l’estructura, el contingut i el logotip que haurà de constar als documents.
Així mateix, en l’entrada principal de l’edifici haurà d’instal·lar-se l’element de senyalització en forma de “B”,
el qual identifica a l’equipament com un servei municipal contractat.
CLÀUSULA 10. PROTECCIÓ DE DADES
L’adjudicatari es considera, a efectes d’aquest contracte, encarregat del tractament en els termes establerts
per la vigent normativa de protecció de dades personals.
L’adjudicatari s’obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en virtut de l’execució
del contracte, d’acord amb les instruccions dictades per l’Ajuntament de Barcelona.
L’adjudicatari no podrà aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés amb
finalitats diferents a les de l’objecte del contracte i necessàries per a la seva execució. Tampoc podrà
comunicar-les a tercers, ni tan sols per a la seva conservació.
Les dades tractades s’integren dins la tipologia següent:
Dades especialment protegides (nivell molt crític/crític)
 especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut
(malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere, dades genètiques, dades biomètriques
identificatives.
Dades d’infraccions i perfilat (nivell sensible)
 infraccions: penals, administratives.
 Perfil: conjunt de dades que configuren un perfil, és a dir que permeten tractar de forma diferenciada els
afectats en funció de les seves característiques.
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Altres dades (nivell baix)
 identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail,
telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg. personal, signatura electrònica.
 personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua
materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o antropomètriques.
 socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils de vida,
clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.
 professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a col·legis/associacions
professionals.
 treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial laboral,
altres.
 comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...), creacions
artístiques, científiques o tècniques.
 econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades bancàries, plans
de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, impostos/deduccions, assegurances,
hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits, targes de crèdit.
 transaccions:
bens
i
serveis
subministrats,
id.
rebuts,
transaccions
financeres,
compensacions/indemnitzacions.
 infraccions: administratives.
L’adjudicatari, com a encarregat de tractament i tenint en compte l’adequació del nivell de seguretat al risc,
tindrà les obligacions següents:











Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només
per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-les per a finalitats pròpies.
Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del responsable.
Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte
del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable per
compte del qual actuï l’encarregat.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades
que estigui aplicant.
No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb l’autorització expressa
del responsable del tractament, o en els supòsits legalment admissibles. Si l’encarregat vol
subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés
en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el contracte.
Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin compromès, de
forma expressa i pe escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat
corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.
Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de la obligació
establerta a l’apartat anterior.
Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades
davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça
que indiqui el responsable. La comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més
enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions
que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu contingut)
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Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte
l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les autoritats de control.
 En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1.L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma immediata i mitjançant
l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les violacions de la seguretat de les dades personals
al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació i comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloent 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.
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloent si escau, les mesures adoptades per a mitigar els
possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de facilitar de forma gradual i
sense dilacions.
2.L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible aquestes violacions de la
seguretat de les dades als interessats, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc pels drets i
llibertats de les persones físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els elements que en cada cas
assenyali el responsable, com a mínim:
a) La naturalesa de la violació de les dades
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui obtenir més
informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de tractament per a posar
remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les mesures
adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.






Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el compliment de
les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les inspeccions que realitzi el
responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o
auditor autoritzat per aquest.
D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de Barcelona,
prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del tractament, incloent entre d’altres, si
s’escau:
o La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
o La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
o La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en
cas d’incident físic o tècnic.
o Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte els riscos que
presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració
accidental o il·lícita de dades personals trameses, conservades o tractades d’altra forma, o la
comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.
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Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que rebi de
l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i suprimir les còpies existents
(tret que existeixen obligacions legals que requereixin la conservació per un temps definit).
Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions en matèria
de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al
responsable.
Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, LOPD...) serà considerat
responsable del tractament.

En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre encarregat (com per exemple, en cas de
subcontractació):





Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Barcelona.
Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi, s’haurà d’informar a
l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat d’oposar-se i rescindir el contracte.
L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el
contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la consideració d’encarregat de
tractament de l’Ajuntament de Barcelona.
Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, l’encarregat inicial
seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de Barcelona pel que respecta al
compliment de les obligacions de l’altre encarregat.

Per últim, l’adjudicatari haurà de fer signar a l’usuari el consentiment per tal de que les seves dades
personals siguin tractades en el fitxer referenciat en aquesta clàusula d’acord amb el requeriments del
Reglament General de Protecció de Dades.

Barcelona, a la data de la signatura

Ignasi Seguí Arnau
Tècnic Superior en Gestió

Carme Fortea Busquets
Cap del Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en Situació
d’Exclusió Residencial
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