Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Exp.: CTTI-2018-104 Lot 3

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE PRESTACIÓ I GESTIÓ DE COMUNICACIONS
DE VEU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – LOT 3 MOBILITAT

REUNITS

D’una banda, el senyor Joan Angulo i Arrese, director gerent del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (des d’ara el “CTTI”), nomenat en
sessió de 22 de juny de 2016 del Consell d’Administració del CTTI, i en virtut de les facultats
que li confereix el Consell d’Administració del CTTI amb la delegació de facultats com a òrgan
de contractació per el procediment de referència en sessió de 28 d’agost de 2018 i de
conformitat amb l’article 6.2 bis de la Llei 15/1993, de Creació del Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació, en representació d’aquesta entitat amb domicili social al carrer
Salvador Espriu, 45-51, 08908 de l’Hospitalet de Llobregat, provista de NIF Q-5856338-H.
D'altra banda, el senyor António Manuel da Costa Coimbra, amb NIE número Y2541215M, que
actua en qualitat d’apoderat, en virtut de poder al seu favor atorgat davant el Notari de l’Il·lustre
Col·legi Notarial de Madrid, senyor Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, amb data 26 de
juliol de 2018 amb el número 1247 del seu protocol, poders que assegura continuen vigents,
actuant en nom i representació de l’empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U (d’ara endavant
“l’ADJUDICATARI”), provista de CIF A80907397 i amb domicili social a Madrid, Avinguda
América, número 115.
El senyor António Manuel da Costa Coimbra declara que l’empresa que representa està al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i que no es troba
incursa en cap de les prohibicions de contractar previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat d’obrar i, per tant, per contraure les
obligacions derivades del present contracte.
En conseqüència,

MANIFESTEN

I. Que el CTTI, d'acord amb els articles 4.1.1 i 4.1.2 dels seus estatuts té, entre d'altres, les

Salvador Espriu, 45-51.
Polígon industrial Pedrosa
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 1 de 27

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
funcions següents:
1. La coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de
telecomunicacions i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
2. La realització de la planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i
l'explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i informàtics que
siguin necessaris per al funcionament de la Generalitat de Catalunya d'acord amb les
atribucions que atorga I'Estatut d'autonomia i de conformitat amb el que estableix la
legislació de I'Estat sobre ordenació de les telecomunicacions i amb el que
estableixen les legislacions catalana i europea en l'àmbit de les competències
respectives.
II. Que en sessió del Consell d’Administració del CTTI de data 21 de juny de 2018, s’incoa el
procediment de contractació de referència i es delega en el Director gerent del CTTI la resta
d’actuacions de l’expedient.
III. Que en data 28 d’agost de 2018 el Govern adopta l’acord pel qual s’autoritza al CTTI a licitar la
contractació dels Servei de prestació i gestió dels serveis de comunicacions veu de la
Generalitat de Catalunya, per un valor estimat de 95.603.305,78 euros (IVA no inclòs).
IV. Que en data 30 d’agost de 2018, l’Òrgan de Contractació del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar l’expedient
administratiu i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant el procediment
obert establert a l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), del servei de prestació i gestió dels serveis de comunicacions
de veu de la Generalitat de Catalunya que presta el CTTI, estructurat en 3 lots amb número
d’expedient CTTI-2018-104, amb un pressupost total màxim de licitació de 45.867.836,42
euros IVA inclòs, corresponent a 37.907.302,83 euros de base imposable i 7.960.533,59
euros de partida d’IVA (21%) .
El pressupost màxim de licitació per al Lot 3 és de 13.513.608,33 euros IVA inclòs,
corresponent a 11.168.271,35 euros de base imposable i 2.345.336,98 euros de partida
d’IVA (21%).
V. Que en data 28 de juny de 2018 i 1 d’agost de 2018 respectivament, l’expedient
administratiu número CTTI-2018-104 va ser informat i fiscalitzat favorablement per
l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència i per l’Òrgan de Control Intern del
CTTI.
VI. Que en data 14 de maig de 2019, l’ADJUDICATARI ha constituït una garantia definitiva a
favor del CTTI, a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya, de 558.413,56 euros.
VII. Que en data 28 de maig de 2019, l’òrgan de contractació del CTTI va resoldre adjudicar
l’expedient administratiu de contractació número CTTI-2018-104 Lot 3 a l’empresa
VODAFONE ESPAÑA S.A.U., per un import total global de 13.513.608,33 euros (IVA inclòs),
dels quals 11.168.271,35 euros corresponen al preu del contracte i 2.345.336,98 euros a l’IVA,
d’acord amb el desglossament especificat a la clàusula segona d’aquest document.
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En conseqüència, les parts contractants, que es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat
legal necessària i suficient en les respectives qualitats en què actuen per a aquest acte,
subscriuen de comú acord el present document administratiu d’acord amb l’article 153 de la
LCSP i d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.- Documentació contractual i ordre de prelació
L’ADJUDICATARI s’obliga a l’execució d’aquest contracte administratiu consistent en el Servei
de prestació i gestió dels serveis de comunicacions veu de la Generalitat de Catalunya – Lot 3
Mobilitat, número d’expedient CTTI-2018-104-L3, amb estricte subjecció a les condicions que
es fixen en el present contracte i els seus annexos, al plec de clàusules administratives
particulars, al plec de prescripcions tècniques i, en tot allò que no es contradigui amb els
anteriors, a l’oferta efectuada per l’ADJUDICATARI. Tots aquests documents tenen caràcter
contractual.
En el supòsit que existeixi algun tipus de contradicció entre els diferents documents que integren
l'expedient contractual, els criteris de prelació entre els mateixos serà el següent:
1. Les disposicions i annexos del present contracte. En tant no es contradiguin amb els
plecs i l’oferta presentada o dels precisats a l’acte d’adjudicació o estableixin drets i
obligacions diferents als previstos en aquets tal i com s’estableix a l’article 35.2 de la
LCSP.
2. Els plecs administratiu i tècnic i els seus annexos.
3. L'oferta presentada pel contractista junt amb tots els seus annexos.
Segona.- Objecte
L’objecte del present contracte el constitueix el servei de prestació i gestió dels serveis de
comunicacions veu de la Generalitat de Catalunya estructurat en 3 lots.
El servei inclou la prestació i gestió dels serveis corporatius de veu fixa, xarxa intel·ligent,
videoconferència, numeració especial i mobilitat del conjunt de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic que comprèn únicament els Departaments de la Generalitat, les entitats autònomes
administratives i els organismes en què el CTTI ja presta serveis.
El Lot 3 fa referència als serveis corporatius de mobilitat a prestar que inclouen la provisió,
manteniment i operació de serveis relacionats amb tecnologies mòbils per a la Generalitat de
Catalunya. El present contracte considera la prestació dels següents serveis:
o

Telefonia mòbil professional: servei de telefonia mòbil que ha de permetre als seus
usuaris l'accés a comunicacions professionals de veu i dades en mobilitat.

o

Flotes mòbils M2M: servei que permet la connectivitat de màquines en mobilitat, i la
seva gestió remota.
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o

Connectivitat mòbil de seu: servei d’enllaços de veu individuals i primaris de
connexió a la xarxa mòbil, per seus de la Generalitat que requereixin la integració
del pla de numeració fix i mòbil, i d’extensions telefòniques mòbils amb
funcionalitats de centraleta.

o

Enviament massiu de SMS: servei que permet la difusió massiva de SMS a línies
mòbils, mitjançant diferents interfícies d’enviament.

o

Oficina tècnica de mobilitat: servei sota demanda de consultoria dins l’àmbit de les
tecnologies mòbils.

o

Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900, 901, 902 o
807 i que gestiona les trucades rebudes segons les necessitats de l’usuari, per
donar redundància de proveïdor als serveis del lot 1.

Tercera.- Preu
L’import d’aquest contracte és d’un màxim de 13.513.608,33 euros (IVA inclòs), dels quals
11.168.271,35 euros corresponen al preu del contracte i 2.345.336,98 euros a l’IVA, d’acord
amb el desglossament per preus unitaris de l’annex 1 d’aquest document.

Quarta.- Règim de facturació i forma de pagament
El règim de facturació corresponent al Lot 3- Mobilitat és l’especificat en el següent pla de
facturació:
-

Serveis de mobilitat: es facturaran per un import mensual en funció del consum
mensual al llarg de tot el contracte. Contemplaran tant els costos directament
derivats de la prestació dels serveis al llarg del contracte, com els necessaris per a
la adquisició i devolució del servei.
En cas que calgués crear per necessitats del servei nous elements de cost, es farà
per assimilació amb altres elements de cost similars o ja existents o es farà
proporcionalment entre serveis similars.

-

Serveis de sota demanda de l’oficina tècnica de mobilitat: es facturaran per
resultats, als lliuraments parcials o finals acceptats pels responsables designats per
CTTI, segons s’hagi acordat.
L’estimació econòmica dels serveis de sota demanda es farà en base a una quota
única per serveis prestats i en funció del tipus de recursos a dedicar.
El nom dels conceptes tarifaris respondrà a la combinació d’ambdós paràmetres, i
que es correspon amb la següent relació d’ID Servei:

Projectes
de sota
demanda

Tipus

Tarifa

Suport presencial a configuració i traspàs de dades

A

Perfils
Tècnic o consultor júnior
Tècnic expert o consultor sènior
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La facturació durant la fase de transició es realitzarà de forma incremental, fins al 100%, a
mesura que els serveis hagin estat transferits i aprovats per part del CTTI.
L’ADJUDICATARI trametrà les factures en format electrònic que s’ajustarà al que disposa l’annex 1
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Per a la facturació de les penalitzacions, s’emetrà una factura d’import negatiu diferenciada del
servei en concepte de les penalitzacions imposades per l’òrgan de contractació quan li sigui
requerit i s’atendran d’acord amb l’establert a l’article 194.2 de la LCSP.
El pagament al contractista s’efectuarà en funció de les tasques executades un cop expedida la
documentació que acrediti la realització de l’objecte del contracte d’acord amb els terminis i els
requisits establerts als articles 198 i 199 de la LCSP, d’acord amb de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol.
L’acceptació la realitzarà l’òrgan administratiu destinatari de la contractació, d’acord amb el
previst al plec de clàusules administratives particulars.
Cinquena.- Durada del contracte
El termini d’execució del contracte és de 2 anys a comptar des de la signatura d’aquest
contracte, prorrogables fins a 2 anys addicionals amb preavís de 2 mesos.
Atesa la naturalesa del contracte no aplica fixar un termini de garantia.
Sisena.- Notificacions o comunicacions entre les parts
D’acord amb les disposicions addicionals 15a i 16a de la LCSP, el conjunt comunicacions i
notificacions que es facin durant la vigència d’aquest contracte es realitzaran per mitjans
exclusivament electrònics, informàtics i telemàtics i es dirigiran a les adreces de correu electrònic
indicades a l’efecte.
D’acord amb les previsions establertes, les notificacions s’efectuaran per mitjans electrònics a través
sistema de notificació e-NOTUM.
Qualsevol dels medis utilitzats haurà de poder acreditar la data d'emissió i recepció i, per
tant, seran vàlids a tots els efectes.
Les dades de contacte són les següents:
-

Per part del CTTI:

contractaciotic.ctti@gencat.cat
Telèfon 93 557 40 00

-

Per part de l’ADJUDICATARI :

.....................................
Telèfon 610 510 029
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Qualsevol canvi de dades de contacte haurà de ser comunicada immediatament.
Setena.- Revisió de preus
Ateses les característiques del contracte i d’acord amb l’article 103 de la LCSP no procedeix la
revisió del preu del contracte.
Vuitena.- Admissió de variants
Ateses les característiques del contracte i d’acord amb el plec de clàusules administratives no
s’admeten variants.
Novena.- Obligacions del contractista
Amb caràcter previ a l’inici de l'execució del servei el CTTI i l’ADJUDICATARI acordaran
tot el detall dels procediments operatius que regiran la prestació del servei objecte
d'aquest contracte i atenent les obligacions següents:
Obligacions lingüístiques. L’ADJUDICATARI ha d’emprar el català en les seves relacions
amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
Així mateix, el contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar almenys el
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
Així mateix el contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans
i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte
del servei en català. En particular, el contractista ha de dissenyar i implementar en llengua
catalana les interfícies d’usuari la documentació i les sortides dels sistemes segons les
determinacions del clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques particulars.
En tot cas, el contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran s’ha
d’utilitzar l’aranès.
Tractament de dades de caràcter personal. D’acord amb la disposició addicional 25 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, L’ADJUDICATARI tindrà la consideració
d’encarregat de tractament. A aquests efectes, les parts subscriuen l’acord d’encàrrec de tractament
corresponent en relació amb els tractaments corresponents adjunt com a Annex 3 d’aquest
contracte.
Obligacions laborals. L'ADJUDICATARI resta obligat a l’acompliment de les normes i
condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació per al personal adscrit a l’execució del
contracte.
Deure de compartir informació veraç. Les parts es comprometen a vetllar per l'exactitud i la
veracitat de tota la documentació o informació que s'hagin d'adreçar mútuament durant el
termini de vigència del contracte.
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Deure de confidencialitat. L’ADJUDICATARI queda expressament
obligat a mantenir
absoluta confidencialitat i reserva sobre la documentació i informació que es desprengui o a la qual
es tingui accés amb ocasió de la prestació del contracte, que té caràcter confidencial i en cap cas
podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, fins i tot
entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’empresa que presta el servei. El deure de
confidencialitat s’haurà de mantenir durant un termini de cinc anys des del coneixement de la
informació.
Transparència i compliment principis ètics de la contractació. L’ADJUDICATARI facilitarà la
informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
Tanmateix, L’ADJUDICATARI adequarà la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta que s’estableixen al plec de clàusules administratives.
Desena.- Propietat intel·lectual
En el cas que l’objecte del contracte comporti realitzar obres o creacions subjectes a la normativa de
propietat intel·lectual, L’ADJUDICATARI cedeix a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
gratuïtament i amb caràcter d’exclusiva, sense límit de temps i per a tot l’àmbit territorial universal, els
drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les obres realitzades per a la prestació de l’objecte
contractual, en qualsevol forma i, en especial, en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa
l’explotació en xarxa d’Internet, del dret de reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació (actualització, traducció i qualsevol altra modificació que pugui derivar en una altra
obra).
La cessió en exclusiva en els termes que estableix el paràgraf precedent s’efectua també als efectes
que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a cessionària en exclusiva dels drets
d’explotació dels drets d’autor de les creacions realitzades per a la prestació de l’objecte contractual
(dibuixos, logotips, textos, eslògans, gràfics, etc.), pugui enregistrar-los, si s’escau, com a titular dels
drets de la propietat industrial derivats de totes aquestes creacions (marca o nom comercial).
La cessió de drets prevista en aquesta clàusula s’aplica també en el cas d’elements creats o produïts
(fotografies digitals, etc.) per persones o empreses que hagin estat subcontractades per l’empresa
adjudicatària, i a aquest efecte, L’ADJUDICATARI acreditarà la cessió esmentada. Aquests drets es
cedeixen a l’Administració de la Generalitat també en exclusiva, sense límit de temps i per l’àmbit
territorial universal en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa la xarxa d’Internet: el dret de
reproducció, distribució o comunicació pública.
A més, L’ADJUDICATARI assumeix també l’obligació de respondre i indemnitzar contra tota
responsabilitat de qualsevol naturalesa(incloses les quantitats reclamades per les societats de gestió
col•lectiva de drets de propietat intel•lectual) originada o relacionada amb reclamacions que
l’Administració de la Generalitat de Catalunya pugui rebre sobre el fet que l’explotació dels treballs,
peces, icones, materials i en general qualsevol creació produïda per a l’objecte d’aquesta
contractació, infringeixin drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers.
Així mateix, la propietat dels materials es cedeix per L’ADJUDICATARI a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i ningú podrà fer-ne ús sense l’autorització d’aquesta Administració.
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La signatura del present contracte suposa la formalització de les cessions esmentades en aquesta
clàusula.
Onzena.- Acompliment del contracte i règim de penalitzacions
El seguiment de l’acompliment del present contracte es realitzarà segons el model de governança
del contracte establert al capítol 6 del plec de prescripcions tècniques particulars i sobre la base dels
indicadors dels acords de nivell de servei (ANS) que es relacionen al capítol 5 de l’esmentat plec.
L'ADJUDICATARI ha de portar a terme els treballs objecte del contracte en el temps fixat en els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, en la
forma i condicions establertes en l’article 195 de la LCSP per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitats establertes als articles 193 i 194 i apartats següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al
contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos, s’aplicarà el regim de penalitzacions establert a l’annex 2
d’aquest document.
La garantia definitiva respondrà, de conformitat amb l’article 110 de la LCSP, de les penalitzacions
imposades al contractista per raó de l’execució del contracte, quan no es puguin deduir dels
documents de pagament.
L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l'Administració, originats per la demora del contractista. A més, l'Administració podrà retenir la
garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les penalitats quan no es puguin deduir del
pagament, i per garantir la indemnització per danys i perjudicis, si escau.
Dotzena.- Subcontractació
El present contracte podrà ser objecte de subcontractació en els termes previstos a l'article
215 de la LCSP i d'acord amb els següents requisits:
-

El percentatge de subcontractació no podrà superar el 30% de l'import d'aquest
contracte.

-

No es podrà donar mes d’un nivell de subcontractació.

L’ADJUDICATARI informarà semestralment comptant des de la data de signatura del present
contracte, de l’estat en què es trobin les seves subcontractacions i de les mètriques de qualitat que
efectuïn sobre les empreses subcontractades.
Tretzena.– Extinció del contracte
El present contracte s’extingirà per compliment o per resolució, segons determina l'article 209
de la LCSP.
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L’acompliment del contracte tindrà lloc en els supòsits assenyalats en l'article 210 de la LCSP.
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s'estableixen als articles 211 a
213 i 313 de la LCSP i, en el seu cas, en la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules
administratives particulars corresponent a aquest contracte.
Catorzena. Cessió del contracte
L’ADJUDICATARI no podrà cedir a un tercer els drets i obligacions derivats del contracte
d’acord amb el plec de clàusules administratives.
Quinzena.– Modificació del contracte
Aquest contracte es podrà modificar en un percentatge màxim del 20% del seu import per les causes
següents :
-

Increment en els volums dels productes degut a canvis en els patrons de consum del servei.

-

Increment en els volum dels productes degut a la incorporació de noves entitats o a canvis
organitzatius en la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

-

Incorporació de nous productes associats a l’evolució tecnològica, evolució del mercat o
canvis normatius.

-

Incorporació de nous productes imprevistos que siguin intrinsecament necessaris per el
funcionament del servei.

Setzena.- Obligacions essencials del contracte
Són obligacions essencials d’aquest contracte :
-

L’acompliment dels Acords de Nivell de Servei (ANS) exigits per a prestar els serveis,
seguint l’estructura d’ANS proposada, per aplicació, àmbit i contracte establerts als
plecs.

-

Informar periòdicament de l’estat de les subcontractacions d’acord amb el que
s’estableix als plecs.

Dissetena.- Condicions especials d’execució
S’estableix com a condició especial d’execució d’aquest contracte l’obligació del contractista de
vetllar perquè tots els productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixen amb les
normes internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball que tenen per
objecte promoure drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció
social.

Divuitena.- Jurisdicció competent.
L'ADJUDICATARI se sotmet de manera expressa a les decisions de l’òrgan de contractació i a
la jurisdicció contenciosa administrativa en els qüestions litigioses sorgides sobre la
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interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte. L’ADJUDICATARI renuncia a
tot fur de privilegi i se sotmet als Tribunals de Barcelona competents pel coneixement de les
qüestions litigioses que se suscitin entre les parts.
Dinovena.- Naturalesa i règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i per tant se sotmet expressament als preceptes
continguts a la normativa següent:
a) La llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic.
b) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre la
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18, en tot el què sigui aplicació
directa.
c) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic i la seva normativa de desplegament.
d) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
e) El Reial decret 817/2009, de 8 maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
f)

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

g) El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
h) El Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; al Decret 107/2005,
de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, i també al Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels
mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat i a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
i)

El Decret 232/2013 de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica i l’Ordre ECF/313/2008,
de 23 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació de la plataforma de serveis de contractació pública.

j)

L’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

k) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n tingui,
les normes de dret privat.
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I en prova de conformitat i perquè consti, totes dues parts signen aquest document.

EL CTTI

L’ADJUDICATARI

Sr. Joan Angulo i Arrese
Director gerent
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Sr. António Manuel Da Costa Coimbra
Apoderat
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
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ANNEX 1.
Concepte tarifari

Tipus

Preu Ofertat

Perfil individual

Quota mensual

0,00 €

Perfil bàsic

Quota mensual

0,50 €

Perfil estàndard

Quota mensual

4,00 €

Perfil estàndard sense dispositiu

Quota mensual

3,50 €

Perfil avançat

Quota mensual

9,00 €

Perfil avançat sense dispositiu

Quota mensual

6,00 €

Perfil prèmium

Quota mensual

16,00 €

Perfil prèmium sense dispositiu

Quota mensual

10,00 €

Perfil dades 1

Quota mensual

6,00 €

Perfil dades 2

15,00 €

Perfil satèl·lit

Quota mensual
Quota mensual

Adreça IP pública estàtica

Quota mensual

1,00 €

Trucades mòbil - fix internes

Consum

0,00 €

Trucades mòbil - fix externes

Consum

0,01 €

Trucades mòbil - mòbil internes

Consum

0,00 €

Trucades mòbil - mòbil externes

Consum

0,0195 €

Trucades mòbil - mòbil xarxa adjudicatari

Consum

0,0000 €

Trucades internacionals

Consum

0,0700 €

Trucades xarxa intel·ligent i números especials

15,00 €

Consum

0,2500 €

Trucades xarxa intel·ligent i números especials gratuïts Consum

0,0000 €

Trucades roaming enviat

Consum

0,7500 €

Trucades roaming rebut

Consum

0,7500 €

Missatges

Consum

0,0000 €

Missatges internacionals

Consum

0,4000 €

Missatges en roaming

Consum

0,5000 €

Consum dades sense abonament

Consum

0,0500 €

Ampliació abonament de dades

Consum

Abonament dades 1 en roaming global

Quota mensual

50,0000 €

Abonament dades 2 en roaming global

Quota mensual

30,00 €

Consum dades fora abonament en roaming global

Consum

0,50 €

Consum dades sense abonament en roaming

Consum

0,5000 €

Paquet de consum satèl·lit

20,0000 €

Terminal perfil bàsic

Consum
Quota mensual

Terminal perfil estàndard

Quota mensual

5,00 €

Terminal perfil avançat

Quota mensual

10,00 €

Terminal perfil prèmium

Quota mensual

18,00 €

Terminal Samsung S8 o similar

Quota mensual

25,00 €
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Terminal Apple iPhone 8 o similar

Quota mensual

24,00 €

Terminal Samsung S9 o similar

Quota mensual

28,00 €

Terminal Apple iPhone X o similar

Quota mensual

29,00 €

Terminal tauleta Samsung Galaxy Tab Active o similar Quota mensual

20,00 €

Terminal dades USB / MIFI

Quota única

20,00 €

Terminal dades router

Quota única

107,00 €

Terminal satèl·lit

Quota única

1.000,00 €

Accessori Carregador paret / cotxe

Quota única

10,00 €

Accessori Cable de connexió a PC

Quota única

10,00 €

Accessori Auricular

Quota única

10,00 €

Accessori Bateria

Quota única

10,00 €

Accessori Funda i protector pantalla

Quota única

10,00 €

Préstec terminal estàndard / avançat / prèmium

Quota única

200,00 €

Manteniment i llicències MDM Interior

Quota mensual

0,38 €

Perfil M2M 1

Quota mensual

0,00 €

Perfil M2M 2

Quota mensual

0,00 €

Consum de dades M2M en excés

Consum

0,02 €

Trucades sortints M2M

Consum

0,2500 €

Trucades entrants M2M

Consum

0,0400 €

Missatges M2M

Consum
Quota mensual

0,0600 €

Extensió mòbil
Enllaç mòbil de centraleta

Quota mensual

0,00 €

Enllaç primari mòbil de centraleta

Quota mensual

0,00 €

Número de xarxa intel·ligent

Quota mensual

14,00 €

Servei gravació de trucades entrants i sortints

Quota mensual

0,00 €

Accessori auricular sense fils

Quota única

0,00 €

Trucades mòbil - fix internes

Consum

0,0000 €

Trucades mòbil - fix externes

Consum

0,0000 €

Trucades mòbil - mòbil internes

Consum

0,0000 €

Trucades mòbil - mòbil externes

Consum

0,0000 €

Trucades mòbil - mòbil xarxa adjudicatari

Consum

0,0000 €

Trucades internacionals

Consum

0,0000 €

Trucades xarxa intel·ligent i números especials

Consum

0,0000 €

Trucades xarxa intel·ligent i números especials gratuïts Consum

0,0000 €

Missatges

Consum

0,0000 €

Missatges internacionals

Consum

0,4800 €

Trucades rebudes a número 900

Consum

0,1320 €

Trucades rebudes a número 901

Consum

0,0450 €

Trucades rebudes a número 902

Consum

0,0000 €

Missatges enviats

Consum

0,0000 €
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0,0000 €
0,00 €

Missatges d'acusament de rebuda
Missatges certificats

Consum
Consum

Perfil tècnic o consultor junior

Quota única

0,00 €

Perfil tècnic expert o consultor sènior

Quota única

0,00 €

Suport presencial a configuració i traspàs de dades

Quota única

0,00 €
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ANNEX 2. RÈGIM DE PENALITZACIONS

Model de penalitzacions pels serveis
L’ADJUDICATARI s’ajustarà al model penalitzacions que a continuació es descriu i que inclou
els següents punts:
-

Càlcul de les penalitzacions

-

Aplicació de les penalitzacions

-

Irregularitats en les mesures

Càlcul de les penalitzacions
Les penalitzacions s’aplicaran per incompliment dels indicadors de nivell de servei.
El model d’acords de Nivell de Servei i el valor de Penalització màxima associat es descriu al
Plec de Prescripcions Tècniques de cada un dels lots.
El càlcul de l’import de la penalització es realitzarà com a percentatge de penalització sobre el
valor de Penalització màxima pel període de càlcul, de manera que:

On:
-

Percentatge de penalització
0%

,si
,si

100 %

,si

De manera que:

Vllindar 3 és el valor del nivell de servei acordat compromès en l'ANS per a l’indicador.
Aquest és el valor llindar a partir del qual existeix penalització.
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Vmes és el valor mesurat per a l'indicador.
Vllindar 1 és el valor llindar de l'indicador a partir del qual la penalització es satura.
-

Penalització màxima
Valor màxim al que pot arribar la penalització en cas d’incompliment del llindar
objectiu definit.

Aplicació de les penalitzacions
El CTTI aplicarà les penalitzacions sobre els indicadors sempre que el nivell de servei no sigui
satisfactori.
El CTTI té la potestat de decidir no aplicar les penalitzacions associades per l’incompliment dels
nivells de servei acordats en determinades casuístiques. Com a regla general poden quedar
excloses les penalitzacions quan:


Existeixin situacions extraordinàries que donin lloc a alteracions que
desvirtuïn la mesura.



Quan es produeixi una situació excepcional d’un increment dràstic de l’activitat,
no atribuïble a l’adjudicatari que impedeixi l’assoliment dels ANS acordats.



Quan la desviació sigui provocada per components que no estan sota la
responsabilitat de l'adjudicatari.



Quan el servei quedi aturat per causes alienes al mateix servei, ja siguin
aturades programades o no.

Incidències en les mesures d’Indicadors
En cas d’incidències en la mesura del valor d'un Indicador associat a un ANS degudes a errors
materials, o quan existeixi manca de col·laboració per part de l'adjudicatari en la determinació
del valor correcte, es considerarà que l'indicador assoleix un nivell de servei inacceptable,
aplicant-se la penalització corresponent.
Es considerarà que hi ha incidència en la mesura d’un Indicador quan el valor d’aquest, facilitat
per l’adjudicatari difereixi en més d’un 15% respecte del valor real que resulti d’un procés
d’auditoria.
Es considerarà manca de col·laboració de l’adjudicatari quan:
-

L’auditor que es designi en l’esmentat procés d’auditoria aporti evidència d’una
sol·licitud d’informació en un termini concret i raonable dirigida a l’adjudicatari.

-

L’adjudicatari no pugui aportar cap evidència que provi que s'hagi facilitat la
informació demanada dins del termini especificat o en el seu defecte no hagi donat
una explicació raonable del motiu del retard.
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ANNEX 3. TRACTAMENTS DE DADES DELS RESPONSABLES INCLOSOS A L’ACORD
D’ENCÀRREC.
1. Objecte i rols de les parts intervinents
Aquest acord d’encàrrec de tractament de dades personals (en endavant “Acord d’Encàrrec”) se
subscriu exclusivament als efectes d’allò que disposa l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD”).
Les dades de caràcter personal a les quals accedeix i tracta – o siguin susceptibles de tractament
l’ADJUDICATARI, en l’exercici de la prestació dels seus serveis professionals derivats de la
formalització d’aquest contracte, són responsabilitat del/s (tots) Departament/s de la Generalitat de
Catalunya, i/o el/s organisme/s autònom/s i/o entitats de dret públic, i/o altre/s entitat/s del sector
públic, de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan/s Responsable/s de les activitats de tractament.
Si hi hagués altres Responsables de les activitats de tractament, el CTTI identificarà i informarà a
l’ADJUDICATARI sobre aquests Responsables de les activitats de tractament abans de proporcionar
les seves dades personals mitjançant els comitès i els diferents òrgans de govern previstos en el
Contracte
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (en
endavant, “CTTI”) ostenta la posició d’Encarregat del tractament, i l’ADJUDICATARI la posició de
Subencarregat del tractament.
El CTTI actuarà com l’únic punt de contacte per l’ADJUDICATARI. Donat que altres Responsables
del tractament poden tenir determinats drets directes en la relació amb l’ADJUDICATARI, el CTTI es
compromet a exercir tots aquests drets en nom d’aquests Responsables del tractament i a obtenir
tots els drets dels mateixos. L’ADJUDICATARI quedarà alliberada de la seva obligació d’informar o
notificar a altre Responsable del tractament quan l’ADJUDICATARI hagi proporcionat l’esmentada
informació o notificació al CTTI. De forma similar, l’ADJUDICATARI actuarà com l’únic punt de
contacte per al CTTI en relació amb les seves obligacions com Subencarregat del tractament en
virtut d’aquest Acord d’Encàrrec.
2. Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades d’aquest contracte, el CTTI posa a disposició de
l’ADJUDICATARI la informació corresponent a les activitats de tractament que es relacionen al
subapartat 3.I.
El CTTI declara que es sotmet a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades personals i
que disposa de les autoritzacions necessàries per permetre a l’ADJUDICATARI l’accés i el
tractament de les dades que es detallen en el subapartat 3.I d’aquest acord d’encàrrec.
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3. Durada
La vigència d’aquest Acord d’Encàrrec queda vinculada a la vigència d’aquest contracte.
Una vegada finalitzat aquest acord, l’ADJUDICATARI ha de destruir o retornar al CTTI o a un altre
Encarregat designat pel/s Responsable/s, o pel CTTI l'opció que sigui tècnicament possible, les
dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder, llevat que la legislació
aplicable ho requereixi d’un altre mode.
4. Obligacions de l’ADJUDICATARI
L’ADJUDICATARI i tot el seu personal s’obliguen 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 Acord d’Encàrrec. En cap cas poden utilitzar les
dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del CTTI. L’abast d’aquestes instruccions
estarà determinat pel Contracte, per aquest Acord d’Encàrrec i, si fos aplicable, per l’ús i la
configuració per part del CTTI i dels seus usuaris autoritzats de les característiques del
Servei.
Si l’ADJUDICATARI considera que alguna de les instruccions, o Instruccions Addicionals,
infringeix l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió
Europea o dels estats membres, n’ha d’informar sense demora indeguda al CTTI.
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
respecte de les quals el CTTI és Encarregat del tractament en el Contracte, que contingui:
1. Les dades de contacte del Delegat de protecció de dades de l’ADJUDICATARI i del
CTTI.
2. Les categories de tractaments efectuats respecte dels quals el CTTI és encarregat
del tractament.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les Mesures Tècniques i Organitzatives (en endavant
“TOM”, acrònim en anglès) de seguretat que s'inclouen en el subapartat 3.II ,
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del CTTI
en els supòsits legalment admissibles o que sigui requerit per llei.
L’ADJUDICATARI pot comunicar les dades a altres Subencarregats del tractament, d'acord
amb les instruccions del CTTI. En aquest cas, el CTTI 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.
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Si l’ADJUDICATARI ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió Europea o dels estats membres que li sigui
aplicable, ha d’informar al CTTI d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest
dret ho prohibeixi.
e) L’ADJUDICATARI no podrà subcontractar amb tercers prestacions que comportin el
tractament de dades personals, excepte en els casos d’autorització expressa per part del
CTTI o quan així ho prevegin el plec de clàusules administratives o aquest Contracte.
El subcontractista, que també té la condició de subencarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions que aquest acord estableix per a l’ADJUDICATARI i les
instruccions que dicti el CTTI. Correspon a l’ADJUDICATARI regular la nova relació, de manera
que el nou Subencarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat, etc.) i amb els mateixos requisits formals que ella, pel que fa al tractament
adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el nou
Subencarregat ho incompleix, l’ADJUDICATARI continua sent plenament responsable davant el
CTTI pel que fa al compliment de les obligacions.
Si el CTTI s’oposa de forma legítima a la incorporació d’un Subcontratista i
l’ADJUDICATARI no pot resoldre de forma raonable l’objecció del CTTI, ambdues parts
cooperaran per trobar una solució adequada segons els procediments de resolució de
conflictes recollits en el contracte o en els plecs.
En tot cas, el CTTI haurà d’estar informat de tota la cadena de subcontractació/ns que faci
l’ADJUDICATARI. La informació es traslladarà al CTTI d’acord amb el model de relació establert
en el plec de clàusules administratives.
f)

Mantenir el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest Acord d’Encàrrec, fins i tot després que finalitzin els
serveis.

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen a
respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les
quals cal informar-los convenientment. A sol·licitud de CTTI l’ADJUDICATARI lliurarà un
certificat manifestant el compliment d'aquesta obligació
h) Mantenir a disposició del CTTI 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 al CTTI en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició.
2. Limitació del tractament.
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3. 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 i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades
davant l’ADJUDICATARI, aquesta ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça
indicada a la clàusula vuitena d’aquest Acord d’Encàrrec. La comunicació s’ha de fer sense
dilació indeguda i en termini suficient per permetre al responsable complir amb els seus
terminis legals, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la sol·licitud i, si escau, seguint sempre el protocol que s’hagi establert en el
subapartat 3.IV d’aquest Acord d’Encàrrec.
El responsable del tractament donarà resposta a aquestes sol·licituds de les persones
afectades. L’ADJUDICATARI proporcionarà una ajuda raonable al CTTI per la resposta a
aquestes sol·licituds de conformitat amb la el contracte vigent.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades.
L’ADJUDICATARI ha d’informar al CTTI, sense dilació indeguda i en un termini màxim de
72 hores 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, per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d’aquest acord
d’encàrrec i, si escau, seguint sempre el protocol que s’hagi establert en el subapartat 3.IV
d’aquest Acord d’Encàrrec.
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.
l)

Donar suport al CTTI a l’hora de fer les avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades,
quan escaigui.
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m) Donar suport al CTTI a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan
escaigui.
n) Posar a disposició del CTTI tota la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el/s
responsable/s del CTTI o un altre auditor autoritzat per ell/s.
o) Implantar les mesures de seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de
Dades de la Generalitat de Catalunya (MCPD), on estan definides les mesures aplicables,
d’acord amb el nivell de risc determinat.
En tot cas, i en la mesura que es determini en el subapartat 3.II corresponent a les mesures de
seguretat (TOMs), cal implantar mecanismes per:
1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes
i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4. Pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
p) Donada la naturalesa de la gestió encomanada, haurà de facilitar que les solucions
tecnològiques lliurades al CTTI, que de conformitat amb les seves instruccions, li permetin
complir amb la protecció de dades des del disseny i per defecte, i que seran validades i
aprovades pel CTTI.
q) Designar i comunicar un Delegat de protecció de dades i comunicar les seves dades de
contacte al CTTI.
r)

Destinació de les dades
Retornar al CTTI les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una
vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l’ADJUDICATARI.
No obstant això, l’ADJUDICATARI pot conservar una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

5. Obligacions del CTTI
Correspon al CTTI:
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a) Lliurar a l’ADJUDICATARI les dades a les quals es refereix la clàusula segona i en el subapartat
3.I d'aquest acord d’encàrrec.
b) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’ADJUDICATARI compleixi la normativa en
matèria de protecció de dades.
c) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
d) Complir amb el dret d'informació dels afectats, si escau.
6. Drets del CTTI:
El CTTI té dret a:
a) Obtenir de l’ADJUDICATARI tota la informació que consideri necessària relativa a les
dades i els tractaments que es descriuen en el subapartat 3.I, per tal que pugui complir
amb les seves obligacions com a encarregat del tractament enfront el/s responsable/s.
b) Obtenir l’assistència de l’ADJUDICATARI per atendre les peticions i inspeccions de
qualsevol autoritat de control quan els tractaments objecte d’aquelles siguin els que porta a
terme l’ADJUDICATARI.
c) Ser compensat per l’ADJUDICATARI pels danys i perjudicis que suporti com a
conseqüència de l‘incompliment de les obligacions de l’ADJUDICATARI o dels seus
subcontractats, d’acord amb el Contracte i la Llei de Contractes del Sector Públic aplicable.
7. Modificació de l’acord d’encàrrec
Aquest acord d’encàrrec de tractament de dades personals es podrà modificar de manera expressa
de comú acord entre les parts, mitjançant la signatura de l’addenda corresponent.
8. Resolució de l’acord
Aquest acord d’encàrrec es resoldrà quan es produeixi la resolució anticipada d’aquest contracte
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A3.I

Tractaments de dades dels responsables inclosos a l’Acord d’Encàrrec.
Finalitat i Tractament
L’ADJUDICATARI tractarà Dades Personals del Client en execució del present
contracte, segons es descriu en mateix contracte, en aquest l’Acord d’Encàrrec i en els
seus subapartats A3.I, A3.II, A3.III i A3.IV.
Activitats de Tractament
Les activitats de tractament pel que fa a les Dades Personals del Client són les
següents:
●

Anàlisis

●

Lectura

●

Actualitzacions

●

Esborrat

●

Recepcions

●

Enviaments

Dades Personals del Client
Categories d’Interessats
●

Persones físiques identificades o identificables.

●

Business Partners del Client (si aquests Business Partners són persones
físiques)

●

Proveïdors i contractistes del Client (si aquests estos proveïdors i
contractistes són persones físiques)

La llista a la qual es fa referència anteriorment representa informació sobre les
categories d’interessats, les dades personals de les quals, normalment poden
tractar-se en el Servei.
Donada la naturalesa dels Serveis, el Client accepta que la L’ADJUDICATARI
no pot verificar ni realitzar el manteniment de les llistes anteriors de les
categories d’interessats. Per tant, el Client notificarà a L’ADJUDICATARI
qualsevol canvi sol·licitat de la llista anterior mitjançant el mecanismes de
comunicació ja establerts en el contracte actual. L’ADJUDICATARI tractarà les
dades personals del Client de tots els Interessats definits anteriorment de
conformitat amb el Contracte. Si els canvis en les llistes de les categories
d’interessats requereixen canvis en el tractament acordat, el Client haurà de
proporcionar instruccions addicionals a L’ADJUDICATARI.

Tipus de Dades Personals i Categories Especials de Dades Personals
El Client és responsable de proporcionar a L’ADJUDICATARI, i mantenir
actualitzada, una llista dels tipus de dades personals i les categories especials
de dades personals a la qual L’ADJUDICATARI pugui tenir accés durant el
servei.
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Donada la naturalesa dels Serveis, el Client accepta que L’ADJUDICATARI no
pot revisar les dades proporcionades pel client per determinar si contenen els
tipus de dades personals i les categories especials de dades personals externs
a la llista del Client proporcionada a L’ADJUDICATARI. No obstant, si
L’ADJUDICATARI té coneixement de la presència de qualsevol dels tipus de
dades personals o les categories especials de dades personals en les dades
proporcionades pel Client, el Client indicarà a L’ADJUDICATARI que suprimeixi
o retorni els Tipus de Dades Personals, a petició del Client.
En absència d'altres instruccions per part del Client, L’ADJUDICATARI
assegurarà que durant els Serveis pot accedir, fins i tot de manera accidental,
a tots els tipus de dades proporcionades pel Client, dades que poden incloure
tots els Tipus de Dades Personals i les Categories Especials de Dades
Personals. L’ADJUDICATARI ha implementat les seves pròpies mesures
tècniques i organitzatives per a salvaguardar tots els Tipus de Dades
Personals, tal com s'estableix a continuació.

A3.II

Mesures de seguretat (TOM’s).
Atès que el document de seguretat proposat “Marc de Ciberseguretat per a la Protecció
de Dades” requereix la realització d'una sèrie d'avaluacions per determinar les noves
Mesures Tècniques I Organitzatives (TOM, segons les inicials del terme en anglès) de
seguretat aplicables al tractament de dades personals sota el Contracte, fins que
aquestes avaluacions hagin estat completades, les parts acorden regir-se amb caràcter
temporal per les TOM’s adjuntes en aquest annex.
L'anterior sense perjudici de que, a mesura que aquestes avaluacions vagin duent-se a
terme per el CTTI amb la col·laboració de L’ADJUDICATARI, les TOM’s aplicables,
siguin incorporades al Contracte de conformitat amb els òrgans de seguiment i de
govern ja establerts en relació a la seguretat.

1. Pla de Seguretat
1.1 Gestió de documents
1.1.1 Desar els registres d'aprovació dels documents de Seguretat i
Privacitat de Dades (en endavant DS & P, (sigles en anglès de Data
Security and Privacy), ja que poden ser necessaris per a informes i
auditories.
1.1.2 Crear i revisar periòdicament els documents de DS& P amb
l'objectiu d'incorporar els requeriments de les TOMs.
1.1.3 Emmagatzemar i arxivar la documentació relacionada amb el
projecte en un repositori segur.
1.2 Annex de Tractament de Dades (DPA, segons les inicials del terme en
anglès), Subencarregats del Tractament i Procés de canvis al contracte.
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1.2.1 Avaluar l'impacte dels canvis contractuals en el Tractament de les
Dades Personals del Client i actualitzar la documentació de DS & P
segons correspongui.
1.2.2 Obtenir acords escrits amb tots els Subencarregats del
Tractament per complir les mateixes obligacions establertes en el DPA
com a Encarregat del Tractament, en particular, proporcionar garanties
suficients per implementar les mateixes TOMs
1.2.3 Definir i monitoritzar els nivells de servei per als Subencarregats
del Tractament corresponents als Acords de Nivell de Servei (ANS),
acordats amb el Client.
1.2.4 Monitoritzar i documentar el compliment de les TOMs.
1.3 Revisions, Avaluacions i Auditories.
1.3.1 Avaluar periòdicament els riscos del projecte relacionats amb el
tractament de Dades Personals.
1.3.2 Realitzar plans d'acció de seguiment resultants de les auditories
de seguretat, revisions i avaluacions.
1.4 Gestió de Riscos i Gestió d'Incidents
1.4.1 Implementar el procés de Gestió de Riscos orientat al Tractament
de Dades Personals.
1.4.2 Documentar i administrar els riscos de tractament de dades
personals i projectes d'acord amb el procés de Gestió de Riscos.
1.4.3 Implementar un procés de Gestió d'Incidents de dades personals
per a garantir informes immediats, anàlisi d'impacte i accions
correctives i preventives, de manera que siguin efectives.
1.5 Gestió de Projectes i Gestió de Persones
1.5.1 Assegurar la disponibilitat de les competències apropiades en
seguretat i privacitat de dades personals.
1.6 Procediments.
1.6.1 Crear i mantenir una llista dels procediments operatius de
seguretat.
1.7 Formació.
1.7.1 Dur a terme formació periòdica específica el Reglament General
de Protecció de Dades i de la interna DS & P.
1.7.2 Dur a terme formació periòdica específica del contracte sobre el
Reglament General de Protecció de Dades i de la interna DS & P per
Subencarregats del Tractament de Dades Personals del contracte
2. Gestió d’accessos
2.1 Accessos físics a edificis, seguretat en el lloc de treball i seguretat
ambiental.
2.1.1 Implementar la seguretat física de l'àrea de treball del projecte.
2.1.2 Controlar l'accés als llocs físics de L’ADJUDICATARI.
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2.2 Registre i control d'accessos dels usuaris de L’ADJUDICATARI.
2.2.1 Registrar els accessos dels usuaris de l'equip del projecte
(nominals, compartits i / o privilegiats) als entorns dels sistemes, per a
la posterior validació pel Client, respectant el principi de separació de
tasques.
2.2.2 Registrar l'accés d'actualització i / o consulta a les dades
personals en arxius de registre.
2.2.3 Limitar l'accés als sistemes de l’ADJUDICATARI per part del
personal del Client a una necessitat de negoci específica, aprovada i
acordada.
2.2.4 Requerir que els estàndards de contrasenya compleixin amb els
requisits del Client en entorns amb dades personals.
2.2.5 Controlar l'accés dels usuaris de l'equip del projecte als sistemes
interns de l’ADJUDICATARI d'acord a les seves directrius.
2.3 Registre i Monitorització d'Accessos
2.3.1 Supervisar i registrar l'accés dels usuaris (nominals, compartits i /
o privilegiats) de lectura a les dades personals del Client. La
implementació d'aquesta mesura pot comportar desenvolupaments
addicionals, en aquelles aplicacions que el Client requereixi i que
actualment no disposen d'aquesta funcionalitat.
3. Seguretat del sistema i de la xarxa
3.1 Còpia de seguretat de dades, recuperació de desastres i eliminació segura.
3.1.1 Assistir al Client en la recuperació de desastres i les capacitats
de la còpia de seguretat per recuperar les dades personals del Client.
La realització d'aquesta mesura podria comportar suports funcionals i
tècnics addicionals.
3.1.2 Eliminar o tornar de forma segura totes les dades personals del
Client d'acord amb els estàndards acordats en el DPA.
3.1.3 Proporcionar continuïtat del negoci disposant de procediments i
una infraestructura adequada, si escau.
3.2 Seguretat a la xarxa de L’ADJUDICATARI.
3.2.1 Gestionar l'accés a la xarxa de L’ADJUDICATARI de forma
segura.
3.3 Tècniques de protecció de dades: xifrat, seudoanimització i anonimització.
3.3.1 Emprar l'ús d'encriptació, seudoanimització i / o anonimització de
dades personals del Client en activitats de tractament de dades quan
correspongui i sigui requerit pel Responsable de Tractament. La
implementació d'aquesta mesura pot comportar desenvolupaments
addicionals.
3.4 Equipament físic i tractament de mitjans.
3.4.1 Xifrar els mitjans d'emmagatzematge portàtils.
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3.4.2 Implementar controls de seguretat per a estacions de treball que
processen dades personals del Client.
3.4.3 Eliminar de manera segura les dades personals del Client
abans de la reutilització o traspàs de l'equip a una altra persona .
3.5 Desenvolupament i Disseny
3.5.1 Per a nous projectes / sistemes seguir el principi de Protecció de
Dades per defecte i des del Disseny, revisats i aprovats pel client.
3.5.2 Realitzar formació en Protecció de Dades per defecte i des del
Disseny per als equips de desenvolupament, segons sigui necessari.

A3.III Subencarregats del Tractament.
L’ADJUDICATARI pot utilitzar els Subencarregats en al Tractament de les Dades
Personals del Client especificats en el document adjunt com a Annex A3.III.

A3.IV Protocol de Comunicació
En el moment de formalitzar aquest document no hi ha un protocol de comunicació
definit i per tant s’utilitzaran els previstos ja actualment en el contracte i els definits en
aquest mateix Acord d’Encàrrec. En el moment que es defineixi un protocol de
comunicació específic pel que fa als aspectes relatius a aquest Acord d’Encàrrec,
aquest substituirà a l’actual.
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