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RENOVACIÓ DE CAPES DE RODAMENT A LES VIES ADSCRITES ALS SECTORS
DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL
I MANRESA (6 LOTS)ANY 2021
Promotor

Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

Núm. d’expedient
Codi de classificació

2021/2216
D01 Contracte de serveis. Procediment obert més d’un
criteri

Núm. d’expedient/s
relacionat/s
Codi CPV
1

9223PC01
45233220-7

/ 45233221-4

INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP), mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes que es descriuen a
continuació.

2

ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE

La Diputació de Barcelona gestiona una xarxa de carreteres convencionals d’àmbit local,
les quals requereixen una renovació periòdica de la seva capa de rodament, per tal de
garantir les seves prestacions als usuaris, tant de comoditat com de seguretat.
La selecció dels trams en els que és més prioritari actuar (conservació periòdica de
paviments) s’ha basat en un anàlisi multicriteri. Les variables utilitzades han sigut: nivell
de trànsit i estat del paviment (aquest estat s’ha determinat per inspecció visual dels
tècnics de cada Demarcació, que han definit amb l’antiguitat del darrer tractament
generalitzat). La unitat d’actuació considerada ha sigut el tram segons la definició de
trams per l’inventari de la xarxa elaborat per la Unitat d’Estadística i Suport Cartogràfic
de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, coordinadament amb el
Servei de Programació de la Diputació. L’anàlisi multicriteri és un procediment que
permet objectivitzar la presa de decisions. Concretament en el cas de la conservació
periòdica de paviments els criteris de selecció adoptats han estat els següents:
Trams amb IMD ≥ 5.000 veh/dia i estat del paviment deficient (4) o molt deficient (5).
En aquests trams s’actua, en principi, amb mescles bituminoses.
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Trams amb IMD entre 1.000 i 5.000 veh/dia i estat del paviment molt deficient (5). En
aquests trams s’actua, en principi, amb mescles bituminoses a no ésser que la
naturalesa del paviment existent, criteris climatològics, del tipus de trànsit o de
continuïtat de les característiques superficials aconsellin un mescla en calent.
Trams amb IMD < 1.000 veh/dia i estat del paviment molt deficient (5). En aquests trams
s’actua, en principi, mitjançant regularitzacions del perfil longitudinal (mescla en fred)
amb tractament superficial, a no ésser que circumstàncies anàlogues a les esmentades
en l’apartat anterior aconsellin la utilització de capes de rodament de mescla bituminosa.
No s’ha considerat en cap cas els trams que per les seves característiques portants i de
trànsit necessitarien un reforç del paviment. La raó no és sols conceptual, ja que el reforç
és més aviat una inversió fonamentalment econòmica.
El notable i fort increment de les sol·licitacions que han de suportar aquestes carreteres
en el transcurs dels darrers anys, és degut a un augment de forma progressiva del
nombre de camions de gran tonatge, que en certa forma ocasiona el deteriorament dels
ferms d’una manera ràpida i constant, ja que la gran majoria d’aquests paviments es van
preveure en altres temps per suportar càrregues molt inferiors a les que hi passen
actualment.
Per a una gestió eficaç i mesurada d’una xarxa de carreteres, es necessària la divisió
en unitats funcionals. En el cas de les carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona,
aquesta unitat funcional la formen els centres de conservació, concretament sis:
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa.
Per aquest motiu, cada Centre de Conservació – encara que realitzin obres i actuacions
similars - tenen vida pròpia i és aquest motiu exposat el que fa que es divideixi el present
projecte en sis lots, per unitats funcionals i que aquestes, s’ajustin a les característiques
de temps i forma de cada Centre de Conservació, per motiu de la demanda del trànsit
(les carreteres més properes a la ciutat de Barcelona tenen intensitats de trànsit diàries
molt properes als 10.000 vehicles i les de muntanya no arriben als 1.000 vehicles), o
d’orografia del terreny, tenint necessitats diferents, sent aquestes les principals causes
per actuar en cada centre de conservació de forma diferenciada.
L’objecte del present projecte és la reposició del paviment en les carreteres on es troba
totalment desgastat, amenaçant la desintegració del ferm, causat pel pas del temps, els
factors climatològics adversos i l’efecte desgastador del rodament del trànsit. Segons el
nivell de trànsit s’ha optat, bé per un tractament superficial o bé per una capa de
rodament d’aglomerat.
En nombrosos trams de les vies afectades és necessari efectuar operacions de tapar i
anivellar els sots en el ferm de les calçades, així com les de netejar, reperfilar i agençar
voreres i cunetes. En determinats punts, les reparacions del ferm que s’han de realitzar
són necessàries en tota la seva amplada i en altres llocs és imprescindible un drenatge,
o bé un sanejament d’apedaçats del ferm, una adequada regularització d’aquest, o bé
un reforç, i en molts altres casos una renovació del paviment o bé la capa de rodament.
Els codis CPV que corresponen a aquest contracte és el següent:
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45233220-7

Treballs de pavimentació de carreteres

45233221-4

Treballs de pintura de la superfície de calçada

En compliment del que s’estableix a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP) i d’acord amb el Pla d’Actuació de Mandat 2016 – 2019 de la Diputació
de Barcelona (en endavant, Diba), aquesta contractació incorpora criteris socials que es
troben recollits a la clàusula de condicions especials d’execució d’aquesta memòria.
3

CONSULTES PRELIMINARS

Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars
al mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar
l’expedient.

4

TIPUS DE CONTRACTE

En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 13 de la
LCSP, corresponents a un contracte d’obres.

5

INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS, MEDIAMBIENTALS O D’INNOVACIÓ

En compliment del que s’estableix a la LCSP, aquesta contractació incorpora criteris
socials que es troben recollits a la clàusula de condicions especials d’execució.
6

DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

S’ha dividit la contractació en els lots següents:
Lot

Títol

Encàrrec

Lot 1

RCR21 GRANOLLERS

9223OB01

Lot 2

RCR21 VIC

9223OB02

Lot 3

RCR21 BERGA

9223OB03

Lot 4

RCR21 VILAFRANCA

9223OB04

Lot 5

RCR21 MARTORELL

9223OB05

Lot 6

RCR21 MANRESA

9223OB06

Les especificacions tècniques són aplicables a cada lot, i idèntiques i comunes a tots els
lots.
Es considera adient la divisió del contracte en lots per les característiques organitzatives
de l’objecte del contracte i per augmentar la competència i facilitar la participació de les
PIME.
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Els licitadors només poden presentar oferta a un màxim de dos lots, de conformitat
amb el que estableix l’article 67.3 del Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i per
l’article 99.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
La limitació per la que cada licitador es pot presentar a un nombre màxim de dos lots,
ve justificada per evitar situacions de dependència de l’administració en front als
adjudicataris, tenint en compte la singularitat i especial importància d’aquests contractes
en la gestió de les carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, en especial en
termes de l’extensió de la infraestructura de comunicacions, la disparitat territorial i la
minimització dels terminis d’execució.

7

PROCEDIMENT

En compliment del que estableix l’article 116.4.a de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment obert, perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
8

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

En compliment del que estableixen els articles 116.4.c de la LCSP, s’ha escollit el preu
com a únic criteri d’adjudicació, atès que les característiques del contracte estan
perfectament definides i solament és possible millorar el preu.
9
9.1

DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Pressupost

Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Concepte

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

GRANOLLERS
VIC
BERGA
VILAFRANCA
MARTORELL
MANRESA

Pròrroga
Modificacions: en els termes de la clàusula 2.3 del
Plec
Altres

Total

Import
(sense IVA)

703.285,33 €
650.789,69 €
711.983,39 €
650.082,18 €
590.075,85 €
825.898,81€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.132.115,25 €

El pressupost base de licitació del contracte és el següent:
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PEM
19% G.G./
6% B.I.

IVA 21%

PEC

LOT Nº 1 GRANOLLERS

LOT Nº 2 VIC

LOT Nº 3 BERGA

LOT ºN 4 LOT Nº 5 VILAFRANCA MARTORELL

LOT Nº 6 MANRESA

590.996,08

546.882,09

598.305,37

546.287,55

495.862,06

694.032,61

112.289,25

103.907,60

113.678,02

103.794,63

94.213,79

131.866,20

147.689,92

136.665,83

149.516,51

136.517,26

123.915,93

173.438,75

850.975,25

787.455,52

861.499,90

786.599,44

713.991,78

999.337,56

4.999.859,45

PRESS.
LICITACIÓ

El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el Conveni Col·lectiu de Treball de la Industria
de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona, per als anys 2017 2021, que va ser subscrit en data 27 de desembre de 2018 i publicat en la Resolució de
21 de març de 2019, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (BOPB de 29
de març de 2019).
9.2

Aplicacions pressupostàries

La despesa es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
4.999.859,45 €

Orgànic Programa Econòmic
50100

45300

61100

10 OFERTES ANORMALMENT BAIXES
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran ofertes
anormalment baixes aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del
RGLCAP.
11 SOLVÈNCIA
D’acord amb l’article 74 de la LCSP, per subscriure contractes amb el sector públic els
empresaris han d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica que es determinin per l’òrgan de
contractació.
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del
contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.
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Atès que el valor estimat del contracte (en endavant, VEC), és superior a 500.000 euros,
la solvència s’acreditarà tal i com s’indica a continuació:
‒

Quant a la solvència econòmica i financera, segons article 87.3.a de la LCSP.

‒

Quant a la solvència professional o tècnica:

Atès que el valor estimat del contracte (en endavant, VEC) d’obres és superior a 500.000
euros en tots els lots del contracte, la solvència de les empreses licitadores s’acreditarà
necessàriament mitjançant la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i
categoria/es que tot seguit es detallen, segons DT 2a i 3a RD 773/2015, en funció del
tipus i número de lots als quals es presenten:
La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres en el cas
de presentar-se a un sol lot, és la següent:
Grup G, Subgrup 4, Categoria 3
(Categoria RD 1098/2001: d)
La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres en el cas
de presentar-se a dos lots (indistintament), és la següent:
Grup G, Subgrup 4, Categoria 4
(Categoria RD 1098/2001: e)
• Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
Inscripció en el Registre d'empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on
radiqui el domicili social de l’empresa, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
Compromís d’adscripció de mitjans materials: Una planta de producció de mescla
bituminosa en calent amb una producció disponible diària de 750 tn/dia: es considera
necessari disposar del compromís d’adscripció d’una planta de producció de mescla
bituminosa en calent que garanteixi una disposició diària per a l’execució de de les obres
previstes en aquest document de 75 tn diàries de mescla bituminosa en calent, en el
període comprès entre les 8 h i les 16 h, al llarg del termini d’execució de l’obra. La
planta de producció estarà situada a una distància màxima de 100 km en línia recta
respecte el punt d’extensió més llunyà previst als diversos lots per als que es presenti
oferta.
No és exigible la classificació als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió
Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. En aquest
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cas, és necessari que aquests licitadors acreditin les condicions de solvència mínimes
següents:
Concepte
Solvència
econòmica
Solvència
tècnica

Mitjans d’acreditació
escollits
Import mínim anual del
volum de negocis

Motivació dels requisits mínims exigits

S’ha mantingut el volum mínim de negocis
previst en el reglament per considerar-se
adequat per la naturalesa del contracte
Relació de les obres
S’ha mantingut l’import mínim previst en el
executades per un import reglament per considerar-se adequat per
mínim anual equivalent al la naturalesa del contracte
VEC

Així mateix, les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims següents:
Concepte

Mitjans d’acreditació escollits

Motivació dels requisits
mínims exigits
Habilitació
Inscripció en el Registre d’empreses Article 4 de la Llei 32/2006,
tècnica o
Acreditades de la Comunitat Autònoma de 18 d’octubre, reguladora
professional on radiqui el domicili social de de la subcontractació al
l’empresa.
sector de la construcció
Compromís El cap d’obra designat pel contractista
Titulació acadèmica
d’adscripció haurà de tenir la titulació de grau
de mitjans
d’enginyeria civil, grau d’enginyeria
personals
d’obres públiques, màster d’enginyeria
de camins, canals i ports o titulació
tècnica
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12 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial

Finalitat

És obligatori mantenir la circulació a les carreteres, ja sigui
a traves de transit alternatiu, o be desviaments. Aquesta
obligació es considera essencial i el seu incompliment
podrà ser motiu de penalització i/o rescissió del contracte
L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i
forma del salari del personal adscrit al contracte. A efectes
de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan
de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on
constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
Durant tota l’execució del contracte, el contractista
complirà, com a mínim, el disposat en els convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que
l’empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions
laborals millors per als seus treballadors.
L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les
persones adscrites a l’execució del contracte sigui igual
per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents.

Crear les mínimes
molèsties als usuaris de
la via
Garantir el pagament
dels sous als
treballadors del
contractista

Garantir el compliment
de les obligacions
legals del contractista
envers els treballadors
Garantir la igualtat de
gènere en les
retribucions dels
treballadors.

13 DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
La durada del contracte de les obres és de tres (03) mesos comptats des de la signatura
de l’acta de comprovació de replanteig o de l’acta d’inici d’obres.
Per al termini d’execució del contracte no es tindran en compte els períodes que
transcorrin mentre no es disposi dels permisos necessaris per a l’inici de les obres, quan
aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres Administracions Públiques o
qualsevol entitat de dret públic.
Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar
documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini
d’execució, amb indicació de si l’afectació és total o parcial. En cas d’afectació parcial
es farà constar la part dels treballs suspesos. El tècnic gestor de l’Oficina Tècnica
recollirà, mitjançant acta o informe, el període o períodes en què s’ha produït la
suspensió.
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14 TERMINI PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 15 dies previst en l’article
158 de la LCSP.
15 CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA PROVISIONAL
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional

16 CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes
que preveu l’article 107 de la LCSP.

17 POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
En aquesta contractació, s’ha previst la possibilitat de modificar el contracte per les
causes previstes en el projecte.

18 TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
En aquesta contractació, s’ha previst el termini de garantia previst a l’article 243.3 de la
LCSP.

19 REVISIÓ DE PREUS
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article
103 de la LCSP.

20 PENALITATS
En aquesta contractació s’exigeix la penalitat per l’incompliment del termini total del
contracte en els termes que preveu l’article 193.3 de la LCSP.
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, s’han previst en el PCAP diferents penalitats pel
compliment defectuós o incompliment parcial del contracte, que es descriuen a
continuació.
Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la
quantia de cadascuna no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs)
ni el total d’aquestes superar el 50% del preu del contracte (IVA exclòs).
•

Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment de l’adscripció de
mitjans personals compromesos o per incompliment de les condicions especials
d’execució definides al contracte:
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‒

Per cada dia d’incompliment d’una ordre de la Direcció d’obra en els termes
que s’indiquen a continuació, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a
100 euros.

‒

Per cada dia d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes
en aquesta memòria o per l’incompliment de l’adscripció dels mitjans
personals i/o materials, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 200
euros.

Es consideren causes de compliment defectuós de la prestació:
•

La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció d’obra que
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.

•

La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció d’obra que
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi
contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres.

•

La manca de compliment de les condicions especials d'execució fixades en
aquesta memòria o per l’incompliment de l’adscripció dels mitjans personals.

•

La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins el termini establert als plecs de clàusules administratives particulars
de la present contractació, així com la no realització de les esmenes que, per raó
de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableixin els
mateixos plecs.

21 CESSIÓ DEL CONTRACTE
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
22 SUBCONTRACTACIÓ
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que
preveu l’article 215 de la LCSP, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació
de Barcelona del subcontracte a celebrar i de conformitat amb els requisits assenyalats
a la LCSP.
23 CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la LCSP, les següents:
•

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

•

L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquesta
memòria.

•

L’incompliment de la adscripció de mitjans personals i/o materials compromesos
sens perjudici d’allò que disposa la clàusula anterior, referida a les penalitats.
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•

L’incompliment de qualsevol de les altres obligacions contractuals previstes al
capítol de “penalitats” d’aquesta memòria.

•

La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins el termini establert als plecs de clàusules administratives particulars
de la present contractació, així com la no realització de les esmenes que, per raó
de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableixin els
mateixos plecs.

24 ASSEGURANÇA
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals per un import mínim de 400.000 €.
25 TRACTAMENT DE DADES
25.1 Introducció
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i resta
de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi , s’informa a la contractista i al
seu personal:
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Responsable
del tractament

Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb
la protecció de dades: dpd@diba.cat

Finalitat
del Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i
unitats administratives de la Diputació de Barcelona.
tractament
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la
normativa de procediment administratiu, de contractació pública i
conservació
d’arxiu històric.
Legitimació del Compliment d’obligacions contractuals.
tractament
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de
garantir la correcta identificació de l’equip professional que
prestarà el servei.
Destinataris de Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser
cessions
o publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del
transferències
contractant de la Diputació. No s’han previst altres cessions més
enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Drets de les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu
persones
tractament
a
través
de
la
Seu
electrònica
interessades
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp o presencialment o per correu postal a les
oficines del Registre a rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunci
ar/
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Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el
tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables,
per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en
relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre
protecció de dades.
25.2 Finalitat de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la contractista, encarregada del tractament, per
tractar per compte de la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, les dades
de caràcter personal necessàries per executar les obres.
El tractament consistirà en:
‒
‒
‒
‒

La consulta de dades personals dels propietaris de les parcel·les afectades per
l’actuació per elaborar la taula de bens i drets afectats.
La consulta de les dades personals dels propietaris dels serveis existents en
l’àmbit del projecte.
La consulta de dades personals de treballadors d’empreses subcontractades
Comunicació de dades entre els agents que intervenen

Concreció dels tractaments a realitzar:
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Acarament
Conservació
Consulta
Comunicació
Comunicació per transmissió
Destrucció
Difusió
Extracció
Altres:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Interconnexió
Limitació
Modificació
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Utilització

Aquesta obligació es considera essencial.
25.3 Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, permet la recollida de les dades
per part del contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a
continuació:
‒

Dades (nom, adreça, NIF, telèfon)
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25.4 Durada
Aquest acord té la durada prevista al punt 1.5 del Plec de prescripcions administratives
particulars.
25.5 Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar
les dades per a finalitats pròpies.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregada del tractament considera que alguna de les instruccions
infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades
de la Unió o dels estats membres, l'encarregada n’ha d’informar immediatament
el responsable.
c. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions d’aquest. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal
aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregada ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres
que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de
manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès
públic.
d. Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregada.
En el cas de tenir previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, caldrà indicar prèviament a la seva contractació on es trobaran situats
i des d’on es prestaran els serveis associats.
e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte.
f.

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

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets
següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
L'encarregada del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i
dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament, en relació amb les
dades objecte de l'encàrrec.

j.

Dret d’informació/ informació i consentiment
L'encarregada del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades,
la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció
i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el
responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades.

k. Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregada del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores , i a
través del correu electrònic dpd@diba.cat , de les violacions de la seguretat de
les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament
amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de
dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no
ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
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l.

Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

m. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies
a l'autoritat de control, quan escaigui.
n. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les
inspeccions que efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.
o. Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de
8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de
l’administració Electrònica” (ENS), adoptant totes aquelles mesures i
mecanismes per a:
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. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que
serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal facilitar
la informació sobre aquestes certificacions.
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25.6 Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a. Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida de les dades a les quals es refereix
el punt 2 d’aquesta clàusula.
b. Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que
pertoqui.
c. Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.
e. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f.

Autoritzar a l’encarregada del tractament a:
1. dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius
portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris
assignats a la prestació de serveis contractada.
2. dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis
contractada, sempre que els servidors es trobin en territori de la UE.
3. l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels
locals sota el control del responsable del tractament.
4. l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
5. tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del
tractament.

25.7 Incompliments i responsabilitats
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat
o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció
de dades.
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