SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.
CONTRACTE TIPUS: SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS
ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS DE LES DEIXALLERIES DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB).
EXP. CTTE813

En Sant Adrià de Besòs, a......de................... de ...........

REUNITS
D’una part el Sr. ............................., major d’edat,, amb DNI ...........................i
domicili al carrer .............................. de Barcelona (080..), Espanya.
En nom i representació de .................................................. (en endavant
SIRESA),
domiciliada
a
Sant
Adrià
de
Besòs
(Barcelona),
carrer
.................................. i amb N.I.F. núm. A-..........................,. El Sr.
................... actua en la seva condició de .............. d'acord amb
.............................................., estant degudament facultat per la formalització
del present contracte.
I d'altra el Sr. ........................... major d’edat, amb DNI ..........................., i amb
domicili a efectes d’aquest contracte a .................................., al carrer
............................
En nom i representació de ........................................ (en endavant "el
Contractista") domiciliada a ......................., carrer .................................. i amb
N.I.F. núm. A-.........................., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al
Tom ...., foli ....., full núm. ...................., inscripció 1ª. El Sr. ................... actua
en la seva condició de .............. de la Companyia d'acord amb l’escriptura de
nomenament de càrrec autoritzada pel Notari de .........., ..........................., el dia
.. de ...... de ....., amb el núm. ...... del seu protocol, estant degudament facultat per
la formalització del present contracte.
EXPOSEN
I. SIRESA és ......... i es regeix per ....................
II. Que l’objecte social de SIRESA inclou ……
III. SIRESA, en compliment de la finalitat per la qual va ser constituïda, ha convocat
un procediment obert per al servei de transport i tractament de residus especials en
petites quantitats de les deixalleries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
IV. L’òrgan de Contractació de SIRESA competent per la quantia, ha resolt en data
......................................, adjudicar el contracte de serveis, esmentat a l’expositiu
III i ha estat publicat en ...............................
V. El Contractista ha acreditat davant de SIRESA la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte i ha
acreditat també la seva solvència tècnica i professional, econòmica i financera
sol·licitada al Plec de Clàusules Particulars reguladores de la licitació (en endavant,
referit como Plec).
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VI. Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme
aquest acte i procedeixen a la formalització del Contracte de serveis abans
esmentats, i que queda subjecte a les següents:
CLÀUSULES
1. OBJECTE
1. L’objecte del Contracte el constitueix la realització .............. (especificar el servei
i objecte del contracte).
2. Els esmentats serveis seran desenvolupats sota la direcció i control de l'empresa
adjudicatària de conformitat amb les especificacions establertes en aquest contracte
i al document que s'adjunta amb caràcter contractual, el contingut del qual ambdues
parts coneixen i, especialment, el plec de clàusules particulars, el de condicions
tècniques i l'oferta del contractista.
No obstant això, SIRESA haurà d'estar informada, a través del responsable que
designi a aquest efecte, de qualsevol incidència que pogués afectar el correcte
desenvolupament de l'activitat objecte de l'adjudicació. Així mateix, en qualsevol
moment, el responsable de SIRESA o la persona que aquesta designi per a una
comprovació concreta, podrà verificar el correcte compliment de l'adjudicació i, fins i
tot, visitar les instal·lacions de l'adjudicatari, si ho considera necessari .
3. Amb aquesta finalitat s'inclouen com a part integrant del present Contracte,
revestint caràcter contractual, degudament identificats per les parts, la següent
documentació :
a)
b)
c)
d)

Plec de clàusules particulars, com a annex núm. 1.
Plec de Prescripcions tècniques particulars, com a annex núm. 2.
Oferta presentada pel contractista, que s'adjunta com a annex núm. 3.
Altres

De la documentació que s'acaba d'indicar com a definitòria de l'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir còpia exacta, sent tota ella signada per
les parts formant part integrant del Contracte .
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals
serà d' aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos al
mateix .
4. El contractista queda obligat a rescabalar a SIRESA el cent per cent de les
obligacions, de qualsevol índole, que amb motiu de l'execució dels treballs objecte
del present Contracte i per raons imputables al contractista poguessin imposar-lo,
facultant a SIRESA expressament perquè pugui efectuar deduccions de facturació
amb aquest objecte.
5. SIRESA podrà durant l'execució de la prestació, modificar aquest Contracte
augmentant, reduint, substituint o suprimint les unitats de béns que integren l'obra
o la substitució d'uns béns i/o unitats material a instal·lar per uns altres, sempre que
els mateixos estiguin inclosos en el contracte actual i sempre que el total de la
valoració de les esmentades modificacions - sumades algebraicament - no
sobrepassin en més o menys el deu (10) per cent (%) del pressupost indicat en la
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clàusula 2.1 d'aquest document. En aquests supòsits, l'adjudicatari quedarà obligat
a continuar amb les obres amb estricta subjecció a les normes, en què
conseqüentment, li seran fixades, sense dret a no reclamar cap indemnització i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre'ls. Aquestes
modificacions es valoraran d'acord amb allò establert en la clàusula 2.2.
2. PREU
1. El preu per abonar al contractista s'estableix a la quantitat i total de
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxx.- €) Euros, més l'IVA corresponent, per als dos
anys de contracte. L' esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i
despeses necessaris per al correcte i complet desenvolupament de la prestació del
servei objecte del present contracte.
El desglossament del preu anterior indicat és el següent:
En cas de sobrepassar l'import total anteriorment esmentat, s'instarà la corresponent
pròrroga expressa, respectant en tot cas la durada total del contracte.
Per tant i en cas d' instar- se les corresponents pròrrogues, l'import total no pot
sobrepassar la quantitat total de …….-€ IVA exclòs.
En el cas que se superés la quantitat prevista en la totalitat del contracte (dos anys
de contracte i tres anys previstos de pròrroga), haurà d'instar-se el corresponent
expedient de modificació contractual que en tot cas no podrà superar els …………...-€
(IVA exclòs) o en la part proporcional que correspongui al temps transcorregut.
L' esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes , costos i despeses necessaris
per al correcte i complet desenvolupament de la prestació del servei objecte del
present contracte .
L'import consignat abasta, sense que la relació sigui limitativa, sinó merament
enunciativa:
-

Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del contractista .
Assegurances de tota mena.
Desplaçament i dietes.
Permisos i llicències necessaris ( excepte les que faciliti directament SIRESA).
Les despeses de l’anunci.

3. No és aplicable cap revisió de preus .
3. FORMA DE PAGAMENT
1. El contractista facturarà els treballs de referència de manera mensual, en base als
serveis efectivament realitzats en el mes.
El contractista enviarà a SIRESA la corresponent factura, amb data últim dia del mes.
L'abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de SIRESA
transcorreguts 30 dies, en dia 15 o 25, si aquesta fos conforme, mitjançant
transferència bancària.
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L' adjudicatari haurà d' indicar la següent informació :
-

Número d' expedient del contracte i codi de comanda .
Identificació i detall de la prestació .

2. Per a la cessió o endós de qualsevol factura caldrà la prèvia comunicació , de forma
fefaent , a SIRESA. En cas contrari, el pagament realitzat pel SIRESA al Contractista
tindrà efectes alliberadors per a SIRESA.
4. ORGANITZACIÓ.
CONTRACTANTS.

PERSONES

INTERLOCUTORES

DE

LES

PARTS

1. Per al compliment de les obligacions que deriven del present contracte, el
contractista designa un interlocutor amb la capacitat, coneixements i experiència
suficients a l'efecte de supervisar, coordinar i vetllar per la correcta prestació a
executar, i exercir les tasques d' interlocució amb SIRESA per al seguiment de
l'execució del contracte .
Per la seva part, SIRESA designa una persona responsable per al seguiment de
l'execució dels treballs , amb atribucions suficients per definir i analitzar el detall dels
treballs a realitzar, així com coordinar -los, i validar el resultat final de la prestació
executada.
Les persones designades són les següents :
Pel contractista : Sr./Sra.
Per SIRESA: Sr./Sra.
SIRESA podrà sol·licitar en qualsevol moment la substitució de l'interlocutor designat
pel contractista, sempre que hi hagi una causa justificada. En aquest cas,
l'adjudicatari proposarà un substitut amb un perfil adequat en un termini d’un dia
hàbil des de la notificació de la sol·licitud de substitució.
2. L'adjudicatari del servei garantirà en l'àmbit de les seves possibilitats , l’assignació
dels treballs objecte del present contracte a una plantilla estable i amb una baixa
rotació de personal, exceptuant els casos en què per motius justificats, a petició de
SIRESA o del propi adjudicatari, es consideri necessària la substitució de
determinades persones.
3. SIRESA tindrà la facultat d'inspeccionar i ser informada del procés d'execució dels
serveis objecte del contracte, podent sol·licitar la documentació relativa a la
preparació, gestió i control dels mateixos, a fi i efecte de verificar les característiques
tècniques de la prestació realitzada . Així mateix, podrà dur a terme els sistemes de
control de qualitat que consideri oportuns i dictar les directives que consideri
necessàries per a l'estricte compliment del present contracte .
5. RESPONSABILITAT
1. Amb subjecció a què es disposa en aquest contracte, cada part ha de respondre
per l'incompliment, total o parcial, de qualsevol dels seus obligacions derivades del
present contracte, i haurà d'indemnitzar l'altra per qualsevol danys i perjudicis
efectius causats per l'incompliment .
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La responsabilitat i obligació d'indemnització establertes aquí s'entenen sense
perjudici de la facultat de resolució del contracte i de les penalitzacions previstes a la
següent clàusula.
En particular, el contractista serà responsable de qualsevol pèrdua, deteriorament o
pèrdua de valor dels equips necessaris per a l' execució del contracte propietat de la
contractant, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, ocasionat a
tercers o les pròpies instal·lacions i béns, que pugui produir -se en fase d' execució
del contracte i fins i tot la seva recepció per part de SIRESA.
Serà així mateix responsable de la qualitat dels serveis executats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a SIRESA o per a tercers per les omissions,
errors o mètodes inadequats en l' execució del Contracte .
2. De la mateixa manera hauran de ser assumides pel prestador del servei les
responsabilitats , que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental, d’acord
amb el que disposa la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat
mediambiental i la Llei 11/2014, de 3 de juliol , per la qual es modifica la Llei 26/2007,
de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental .
3. Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que fossin imposades a
SIRESA com a conseqüència de l'incompliment o inobservança, per part del prestador
del servei, de les condicions establertes a la documentació que revesteix caràcter
contractual, en les llicències, autoritzacions o permisos, així com per l' incompliment
o inobservança de la normativa municipal, autonòmica o estatal aplicable.
4. La valoració d'aquests danys i perjudicis la comunicarà cada part a l'altra , segons
correspongui , qui tindrà un termini de trenta (30) dies naturals per fer un descàrrec
de responsabilitat . En cas contrari, es considerarà acceptada la valoració per la part
a qui es reclama, i la part reclamant li emetrà la corresponent factura.
6. TERMINI
1. El termini d’execució del servei … . serà de dos (2) anys.
2. Els treballs objecte del present contracte s'iniciaran el dia ……… i finalitzaran el
proper ...................
3. El termini previst és de dos (2) anys i es prorrogarà de manera expressa amb
caràcter anual, fins a un màxim de tres (3) anualitats.
En cap cas no es procedirà a la renovació tàcita de la vigència del contracte.
La pròrroga serà acordada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per al
contractista , d'acord amb allò que estableix l' article 29 de la LCSP, sempre que el
preavís s'hagi produït com a mínim amb dos mesos d' antelació a la finalització de la
durada del contracte.
Quan al venciment del contracte no s'hi hagués formalitzat el nou contracte que
garanteixi la continuïtat de la prestació, es podrà prorrogar fins a un màxim de 9
mesos, sempre que es compleixin les condicions establertes a l' article 29.4 de la
LCSP.
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La durada del contracte es preveu sense perjudici del termini de garantia establert a
l'apartat I del quadre de característiques del contracte, així com de les obligacions
de confidencialitat i protecció de dades personals que es disposin conforme a les
corresponents clàusules del present contracte.
7. PENALITZACIONS
1. L' incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà
lloc a la imposició de penalitzacions, les quals s'indiquen a la clàusula ….. del Plec de
Clàusules Particulars.
Les quanties de cadascuna de les penalitzacions que es puguin ocasionar no poden
ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les
mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte.
Les penalitzacions es descomptaran de les quantitats pendents de pagament.
L'aplicació i el pagament de les penalitzacions no exclouen la indemnització a què
SIRESA pugui tenir dret per danys i perjudicis ocasionats amb motiu de
l'incompliment imputable al prestador del servei .
8. GARANTIES I ASSEGURANCES
1. L'execució del Contracte es farà sota el risc i ventura del contractista.
2. L'adjudicatari haurà garantir l'abast del servei objecte d'aquest plec pel que fa a
defectes i errors en l' execució del mateix durant la seva durada.
3. Durant la vigència del Contracte, el contractista s'obliga a subscriure o mantenir
en vigor, segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que
cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l' execució del
present Contracte.
9. RÈGIM DE FIANCES
1. L'adjudicatari aporta fiança, mitjançant …… a favor del SIRESA, per un 5% de
l'import d'aquest Contracte, responent de l'exacte compliment de les obligacions i de
les altres responsabilitats que assumeix, derivades del contracte actual.
S'adjunta còpia de l'esmentada fiança com a annex núm. .....
2. La garantia és solidària i executiva a primer requeriment amb obligació
incondicional i renúncia expressa i solemne a tota excepció i reserva, i entre altres el
benefici d'excussió, ordre i divisió.
3. La garantia respondrà de l'exacte compliment per part del prestador del servei de
totes i cadascuna de les obligacions que li corresponguin segons preveu el contracte
actual, i estarà vigent fins al venciment del termini de garantia i compliment
satisfactòriament el contracte, o resolt est per causes no imputables al contractista i
seguint el procediment establert a aquest.
La garantia constituïda respondrà d'una eventual resolució del contracte, de la
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imposició de penalitzacions, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis
derivats de l'incompliment de les obligacions del prestador del servei i, amb caràcter
general, del compliment defectuós de totes les obligacions que corresponen al
prestador del servei.
4. En qualsevol dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, SIRESA podrà procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i
disposar, en conseqüència, de les quantitats que corresponguin, tot això sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals el prestador del servei es
cregui assistit, els quals, malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat
de la garantia per SIRESA, ja que l'única obligació seria la de reintegrar en el seu
moment les sumes disposades si així resultés procedent.
5. En cas d'insuficiència de l'import de la garantia per a cobrir els danys i perjudicis
soferts per SIRESA, aquesta podrà en tot cas reclamar al prestador del servei la
diferència no coberta per la garantia, podent descomptar, si escau, les quantitats
pendents d'abonament al prestador del servei. La resta es satisfarà pel prestador del
servei directament i de manera immediata a la reclamació efectuada per SIRESA.
10. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS I ALTRES
1. El contractista, en tot moment, haurà d'estar al corrent de les obligacions que,
com Empresa o empresari li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d'assegurances,
de Seguretat Social, de Seguretat i Salut del Treball i sindical; i serà estrictament i
rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de
SIRESA, de l'incompliment de qualsevol d' aquestes obligacions.
2. El contractista respon de dotar i de mantenir als seus equips de camp i gabinet,
els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos a la legislació vigent .
3. D'acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos Laborals i pel Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que
desenvolupa l' article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
Laborals, l'adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscs laborals. En particular, l'adjudicatari donarà
compliment allò previst al Plec de Clàusules Particulars en relació amb aquesta
matèria.
4. L'adjudicatari es compromet a exercir de manera real, efectiva i continuada el
poder de direcció inherent a la mateixa a la seva condició d'ocupador en relació amb
la plantilla, assumint en exclusiva respecte del personal assignat a l'execució del
Contracte tot allò relacionat amb la negociació i pagament de retribucions salarials,
afiliacions i cotitzacions a la seguretat social i pagament de prestacions, permisos,
llicències, vacances, substitucions, prevenció de riscos laborals, règim disciplinari,
relacions sindicals, i tots els altres drets i obligacions que es derivin dels contractes
de treballs propis.
5. La relació entre les parts té caràcter exclusivament mercantil, i no n'hi ha enllaç
laboral entre SIRESA i el personal del prestador del mateix. Per tant , emparat en
l'existència d'aquest contracte o del seu compliment, el personal del prestador del
servei no podrà ser considerat ni de fet ni de dret empleat de SIRESA atès que
dependrà únicament de la direcció de l'esmentada empresa a tots els efectes,
inclosos, per tant, els aspectes laborals i de Seguretat Social.
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Serà el prestador del servei qui assumeixi la direcció i organització dels treballs,
imparteixi, si escau, ordres i instruccions de treball als seus treballadors, i assumeixi
les obligacions retributives i de cotització pròpies de l'empresari .
11. COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL I BONES PRÀCTIQUES
El contractista garanteix a SIRESA un alt nivell de conducta mediambiental en
l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte, essent el prestador del
servei plenament responsable del compliment de tota la normativa mediambiental
que li sigui aplicable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de SIRESA, i es
compromet a fer les accions necessàries per maximitzar l'eficiència energètica i la
minimització de l'impacte ambiental, d'acord amb la documentació adjunta al present
Contracte i la normativa vigent a cada moment.
12. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
1. Seran causa de resolució del Contracte:
a. Per incompliment de la legislació vigent.
b. Evidència de perfils no qualificats als recursos humans aportats per
l'adjudicatari, que puguin arribar a ocasionar un retard o perjudici en el
servei.
c. No aportació dels recursos humans necessaris per satisfer en temps i forma
els serveis contemplats.
d. L'incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis
parcials i del termini final, segons s'exposa al plec.
e. Per una infracció que pot suposar un risc greu i imminent per a la seguretat
i la salut de les persones o per al medi ambient.
f.

Canvi de sistema de tractament per a qualsevol residu sense permís previ
de SIRESA.

g. Incompliment qualificat com a greu per part de SIRESA en prevenció de
riscos laborals.
Altres causes de resolució :
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
b) La dissolució o extinció de SIRESA, siguin quines siguin les causes d'aquests
supòsits.
c) La declaració d'insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol tipus de
procediment.
d) En el supòsit de trobar -se en concurs de creditors, l'obertura de la fase de
liquidació.
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f) El mutu acord entre SIRESA i el contractista.
g) La no formalització del contracte dins del termini indicat.
j) La suspensió , per causes imputables a SIRESA, de la iniciació del contracte per un
termini superior a sis mesos a partir de la data fixada per al seu inici.
k) El desistiment o la suspensió del contracte per un termini superior a un any,
acordada per SIRESA.
l) La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o
resistència manifesta de l' adjudicatària a ajustar -se a les indicacions efectuades per
l'entitat contractant per ajustar el contracte als seus necessitats, la no compareixença
reiterada a les reunions de treball, la manca de compliment en els terminis parcials
que puguin establir -se, l' omissió d'informació i qualsevol actitud o negligència que
pugui afectar el desenvolupament del contracte.
m) Que una situació prevista com a causa de prohibició de contractar esdevingui una
vegada perfeccionat el contracte.
n) Trobar -se en una situació de control o d'associació respecte d'altres candidats o
licitadors, haver-se lloc d' acord amb altres participants en el procediment de licitació
i haver-hi subcontractat alguna tasca a altres empreses participants en aquesta
licitació sense l'autorització de l' entitat contractant.
o) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels
quals hi hagi tingut coneixement en ocasió del contracte.
Quan s'evidenciïn qualsevol de les causes anteriors , l'adjudicatari disposarà d'un
període de temps, que serà acordat amb SIRESA i la extensió dependrà de la gravetat
del defecte, per realitzar les modificacions que estimi necessàries a fi d' esmenar els
defectes i aconseguir el compliment de les garanties. Aquestes modificacions no
hauran suposar cost algun per a SIRESA, ni suposar alteració alguna de les condicions
contractuals.
En cas que SIRESA decreti la suspensió forçosa de les activitats en aplicació del
present punt, l'adjudicatari no podrà reclamar cap pagament en concepte
d'indemnització o lucre cessant.
2. La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades a l' apartat 1
de la present clàusula produirà els següents efectes:
SIRESA valorarà el treball realitzat pel Contractista fins a la data de rescissió, una
vegada descomptades les despeses que la rescissió ocasioni a SIRESA.
Com a conseqüència d'això, es procedirà a realitzar una liquidació sumària dels
treballs i serveis realitzats pel Contractista.
SIRESA podrà retenir l'import dels treballs no pagats als efectes d'aplicar-los al
rescabalament dels danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables al
contractista, notificant - li la pertinent relació i liquidació.
3. Així mateix, el present contracte quedarà automàticament resolt en el supòsit que
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en el termini d'un mes a comptar de la data de la signatura del present contracte no
s'hagin iniciat els treballs objecte de la mateixa, amb independència que sigui la
causa.
SIRESA podrà, en qualsevol moment, i sempre que no concorri cap de les causes de
resolució anteriorment previstes, rescindir aquest contracte per motius d'interès
general, abonant al Contractista totes aquelles quantitats que hi hagués acreditat.
Un cop comunicada la resolució per part de SIRESA, aquest podrà acordar continuar
la prestació del servei pel procediment que estimi més convenient.
4. Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d'aquests
s'estipularan entre aquestes.
5. La resolució contractual, amb independència de la causa que n'hi hagi originat,
s'entendrà sense perjudici dels drets adquirits, les responsabilitats contretes per
manca de pagament, l'obligació d'indemnització per danys i perjudicis o d'aquells
altres drets i obligacions originades i que siguin exigibles, bé en el moment de la
resolució, bé que continuïn sent-ho després d'aquesta, segons el que estableix el
present contracte.
Així mateix, la resolució o terminació del contracte no afectarà les obligacions
establertes per a les parts que, de conformitat amb la seva naturalesa o els termes
d'aquest contracte, hagin de sobreviure al seu finalització, especialment l'obligació
de confidencialitat.
A la finalització del contracte, el contractista tornarà a SIRESA tota la documentació
i materials que hagin estat lliurats i que tingués en el seu poder, havent de complir
en tot cas el deure de confidencialitat i secret al qual refereix la clàusula de
confidencialitat.
13. SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE
El règim de la subcontractació i cessió és aquell regulat a la clàusula …. del plec de
clàusules particulars que s'adjunta com a Annex 1 al present contracte.
14. CONFIDENCIALITAT
PROTECCIÓ DE DADES

I

COMPLIMENT

DE

LA

LLEI

ORGÀNICA

DE

El contractista declara conèixer i s'obliga al compliment d'allò previst a la clàusula xx
del Plec de Clàusules Particulars en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
Així mateix, la contractista estarà obligada a respectar el caràcter confidencial de tota
aquella informació a què tingui accés als termes establerts a la clàusula xx el Plec de
Clàusules Particulars.
15. JURISDICCIÓ
L'ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les controvèrsies entre les
parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte objecte
d'aquesta licitació, d'acord amb allò previst a l'article 27 de la Llei 9/2017 de
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Contractes del Sector Públic. Les parts, en cas d'exercitar accions judicials, es
sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la
ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol un altre fur que pogués
correspondre'ls.
16. RÈGIM JURÍDIC
El contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola, sense
perjudici que li siguin aplicables les normes contingudes a la Subsecció 4a, de la
Secció 3a, del Títol i del Llibre II, de la LCSP, relatives a les modificacions
contractuals.

I, per a què així consti, es signa aquest document, a la data de signatura electrònica
del mateix.

SOLUCIONS INTEGRALS
PER ALS RESIDUS, S.A.
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