CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS/SUBMINISTRAMENTS I
EXECUCIÓ D’OBRES A AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA S.A. (referida com “AB”)
1. GARANTIA DE QUALITAT
El Proveïdor garanteix a AB que tots els
serveis, subministraments i execució
d’obres,
en
endavant
“treballs
contractats”, són conformes a les
especificacions pactades, i estan lliures
de qualsevol defecte (de mà d’obra, de
concepció, de materials, de fabricació i
d’execució).
El Proveïdor queda obligat a reparar o
substituir amb la màxima diligència els
defectes detectats. En el cas que el
Proveïdor no complís la seva obligació
de corregir o substituir els defectes
detectats en el termini indicat a aquest
efecte, AB podrà portar a terme
aquestes operacions, i les despeses
ocasionades seran a càrrec del
Proveïdor.
En
les
contractacions
que
ho
requereixin, i especialment en les que
siguin d’una complexitat especial,
formarà part de l’objecte de la prestació
l’obligació del Proveïdor de formar tot el
personal d’AB que aquesta consideri
oportú per al correcte funcionament dels
equips o les instal·lacions subministrats
pel Proveïdor, i de fer-li entrega de la
documentació de suport necessària.

El Proveïdor comptarà amb tots els
permisos, llicències i certificats que es
requereixin per exercir la seva activitat,
i també amb tota la documentació
tècnica necessària, i s’obliga al
compliment de la prestació contractada
d’acord amb la normativa que li sigui
d’aplicació en cada cas i en cada
moment. En conseqüència, s’eximeix
AB de qualsevol responsabilitat o
penalitat que se li pogués imposar a
causa de qualsevol violació comprovada
o imputable per incompliment de la
normativa aplicable, en la qual incorri el
Proveïdor per si mateix o en la qual
incorrin els seus treballadors, agents,
proveïdors i/o subcontractistes en tot el
que estigui relacionat amb la prestació
contractada.
AB es reserva la facultat d’exigir en
qualsevol moment l’acreditació de
l’observança per part del Proveïdor de la
normativa d’aplicació.
El Proveïdor es fa responsable de tots
els danys i perjudicis que pugui causar
a persones i béns, a causa d’accions o
omissions ocasionades per dol o culpa
greu tant amb relació a AB com amb
tercers, com a conseqüència de
l’execució del present contracte.

Per assegurar la qualitat dels treballs
contractats, el Proveïdor establirà els
controls de qualitat pertinents, que
hauran de quedar documentats. Amb
l’objectiu de comprovar la idoneïtat i
l’acompliment d’aquests, el Proveïdor es
compromet a facilitar al personal d’AB
l’accés a les seves instal·lacions i a la
documentació pertinent.

A aquests efectes, i sense perjudici de
la responsabilitat respecte d’AB pel
valor total que assoleixin els danys i
perjudicis
indicats,
el
Proveïdor
mantindrà vigent una assegurança de
responsabilitat civil i professional per
donar
cobertura
a
aquestes
eventualitats, que exhibirà a AB en cas
que se li requereixi.

2. VEHICLES, MAQUINÀRIA I EINES

4. PERSONAL DEL PROVEÏDOR A
EFECTES DEL CONTRACTE

Tota la maquinària, vehicles, eines i
mesures de seguretat que siguin
necessaris per portar a terme els
treballs contractats seran els adequats i
compliran la normativa legal vigent.
El personal que desenvolupi la prestació
estarà, a més, equipat en tot moment
amb les eines i els mitjans mecànics, de
transport i de seguretat que siguin
necessaris i exigibles d’acord amb la
legislació aplicable. El Proveïdor
eximeix de tota responsabilitat AB pel
mal ús que se’n faci.
3. RESPONSABILITATS
OBLIGACIONS DEL PROVEÏDOR

I

El Proveïdor garanteix que disposa de la
capacitat necessària, així com de totes
les
autoritzacions
i
llicències
necessàries,
per
prestar
satisfactòriament
els
treballs
contractats.
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El Proveïdor proporcionarà al seu
personal els mitjans i la formació
suficients i adequats per a la prestació
contractada, per assegurar així el
compliment de la normativa vigent.
AB es reserva el dret de proposar al
Proveïdor la retirada en l’execució de la
prestació del personal del Proveïdor
que, per raons comprovades de
qualificació, actitud o confidencialitat
estimi convenient, i en aquest cas caldrà
substituir-lo per un altre amb la
qualificació, l’actitud i la confidencialitat
exigides.
Si la persona seleccionada per a la
prestació fos baixa parcial o total, el
Proveïdor la reemplaçarà per una altra
que presenti requisits similars pel que fa
a categoria, coneixements i experiència.
En aquest sentit, el Proveïdor es
compromet a trobar-se en tot moment al
corrent de pagament de les quotes de la
Seguretat Social i per accidents de

treball corresponents als treballadors
que
participin
en
la
prestació
contractada.
5. COL·LABORACIÓ ENTRE AB I EL
PROVEÏDOR
A efectes de l’article 42 de l’Estatut dels
Treballadors, totes dues parts estan
conformes que l’activitat del Proveïdor
no inclou la tasca a la qual es dedica AB,
per tant, les activitats respectives són
clarament diferencials i el Proveïdor
actua com a persona jurídica pròpia i
independent, i no com a agent d’AB.
El Proveïdor organitzarà, portarà a
terme i dirigirà els treballs contractats
sota la seva plena responsabilitat i amb
autonomia total, sense que sota cap
concepte el seu personal estigui sotmès
a instrucció, àmbit d’organització o
dependència d’AB, i sense que existeixi
relació laboral entre els empleats que el
Proveïdor aporti i AB.
Llevat autorització expressa per part
d’AB, el Proveïdor portarà a terme la
prestació contractada amb personal
pertanyent a la plantilla de la seva
empresa, personal que tindrà afiliat a la
Seguretat Social i que en tot cas estarà
en tot moment cobert dels riscos
d’accidents de treball i de tots els que
exigeixi l’acompliment de la prestació,
en la forma establerta en la normativa
legal vigent.
6. COMPLIMIENT D’OBLIGACIONS EN
MATÈRIA
DE
COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS I
SEGURETAT I SALUT LABORAL
El Proveïdor s’obliga a complir amb les
prescripcions contingudes en la Llei de
prevenció de riscos laborals i la seva
normativa de desenvolupament de
seguretat i salut laboral legalment
aplicable a l’execució de la prestació
contractada.
En el cas que el personal del Proveïdor
hagi d’efectuar la prestació a les
instal·lacions d’AB, se li entregarà la
informació i les instruccions necessàries
en matèria de seguretat i salut laboral
relatives als centres de treball d’AB, i se
li proporcionaran les mesures a seguir
en cas d’emergència, els plans
d’emergència i evacuació, així com
l’avaluació de riscos laborals. El
personal haurà de tornar signat el FPT491 Declaració de compliment dels
requeriments de SSL (incloent l’entrega
de la informació facilitada per AB als
treballadors) com a prova de recepció.
A més, el Proveïdor haurà d’entregar per
escrit a través de l’aplicació establerta
per AB la següent documentació (llistat
no exhaustiu que pot modificar-se en
funció dels treballs contractats):
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1. Relació del personal que executarà la
prestació, amb indicació del seu nom,
cognoms, DNI i número d’afiliació a la
Seguretat Social, juntament amb una
fotocòpia dels TC-1 i TC-2. Aquesta
documentació s’haurà d’actualitzar
mensualment mentre duri la prestació.
En el cas dels contractes laborals
efectuats durant el mateix mes que
l’execució de la prestació, s’adjuntarà
l’alta del model A2/2 segellat per la
Tresoreria General de la Seguretat
Social.

d’emmagatzematge,
etiquetatge
identificació previs a la seva gestió.

i

2. Disposar dels mitjans adequats per
retirar-los i gestionar-los amb un gestor
autoritzat per l’Agència de Residus de
Catalunya o un altre organisme de
l’Administració competent.

pel

3. Contractar, pel seu compte i càrrec, un
transportista autoritzat per l’Agència de
Residus de Catalunya o un altre
organisme
de
l’Administració
competent, en cas que la normativa ho
requereixi.

3. Avaluació de riscos de les tasques
incloses en la prestació que el
Proveïdor farà per a AB.

4. Adoptar, en la mesura del possible,
mesures adequades per fomentar la
reducció de residus i la valorització o el
reciclatge dels residus que ho permetin.

2. Modalitat preventiva
Proveïdor.

adoptada

4. Certificat conforme els treballadors
assignats per executar la prestació
en AB disposen de la formació i la
informació específiques del seu lloc
de treball segons l’avaluació de
riscos laborals del punt 3.
5. Certificats d’aptitud mèdica favorables
de cada treballador del Proveïdor,
conforme a l’avaluació de riscos del
punt 3.
6. Certificat d’entrega dels equips de
protecció individual conforme a
l’avaluació de riscos del punt 3.
7. Declaració CE de conformitat dels
equips de treball necessaris per
efectuar la prestació.
El responsable designat per AB podrà
inspeccionar el compliment d’aquestes
obligacions sense que aquesta inspecció
eximeixi el Proveïdor de la seva
responsabilitat.
7. IMPACTE AMBIENTAL
El Proveïdor garanteix a AB un alt nivell de
conducta mediambiental en l’execució de
la prestació, i es compromet a aplicar les
accions necessàries per transportar i
gestionar els residus d’acord amb
l’establert per la normativa vigent, així com
per donar compliment legal a altres
aspectes ambientals (abocament d’aigües
residuals, generació de sorolls, emissions
atmosfèriques…).
En el cas que la prestació de serveis
generés residus o material no recuperable,
el Proveïdor haurà de:
1. Complir la legislació vigent pel que fa a
la classificació, les condicions i el temps
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5. Facilitar a AB
corresponent en
requereixi.

la documentació
cas que se li

El Proveïdor que necessiti subministrar o
emmagatzemar temporalment a les
instal·lacions d’AB productes amb risc de
vessaments (productes químics, olis,
greixos,
combustibles…),
ho
farà
comptant amb les mesures de protecció
necessàries, i evitarà els sòls no
pavimentats. No es llençarà per les
clavegueres, reixetes de sanejament,
lavabos, vàters ni dutxes cap tipus de
substància que no sigui aigua.
Qualsevol incident ambiental que es
pogués produir durant les activitats
realitzades pel Proveïdor o per qualsevol
dels seus subcontractistes serà comunicat
de manera immediata al responsable de la
instal·lació, a fi de coordinar les mesures
adequades, i el Proveïdor assumirà la
reparació del dany d’acord amb el que
estableix la normativa vigent.
Els equips i la maquinària utilitzats pel
Proveïdor per a l’execució de la prestació
compliran, en tot moment, els nivells de
contaminació acústica establerts per la
legislació vigent. Així mateix, els equips
susceptibles de
produir
emissions
contaminants a l’atmosfera s’hauran de
mantenir en unes condicions tals que
assegurin el compliment dels límits legals.
8.

ACOMPLIMENT ENERGÈTIC

El Proveïdor portarà a terme la prestació o
proporcionarà els productes mantenint un
acompliment energètic adequat. Així
mateix, utilitzarà i adquirirà equips amb un
nivell acceptable d’eficiència energètica
quan treballi per a AB o en el seu nom.

El Proveïdor es compromet, en cas que AB
ho sol·liciti expressament, a proporcionar
dades sobre els seus consums i el seu
acompliment energètic quan realitzi
activitats per a AB o en el seu nom.
En aquest sentit, el Proveïdor pot ser
avaluat en base a criteris d’eficiència
energètica.
9.

COMPLIMENT
DELS
REGLAMENTS:
(CE)
NÚM.
1907/2006 (REACH), (CE) NÚM.
1272/2008 I (UE) NÚM. 528/2012
RELATIU
A
LA
COMERCIALITZACIÓ I L’ÚS DE
BIOCIDES

El Proveïdor de productes químics
(substàncies químiques i/o mescles)
garanteix que, tant ell com els productes
per ell subministrats en virtut de la
prestació contractada, compleixen amb
tota la legislació i normativa vigents amb
referència a la venda de substàncies
químiques i, en particular, garanteix el
compliment de:
1.

Totes les obligacions recollides en el
Reglament (CE) núm. 1907/2006
relatiu al Registre, l’Avaluació i la
Restricció de les Substàncies i els
Preparats Químics (REACH), i
garanteix que, en tot cas:


Aquestes substàncies estaran
degudament
registrades
a
través de l’Agència Europea de
Substàncies
i
Mescles
Químiques (ECHA) per a la seva
fabricació i/o comercialització
dins de la UE, i aquest registre
cobrirà tots els usos que AB fa
d’aquestes
substàncies
químiques. Així mateix, el
Proveïdor es compromet a
facilitar a AB els corresponents
números de cada registre
REACH.



En el cas de subministrar
substàncies químiques altament
preocupants (SVHC) de l’annex
XIV del Reglament REACH
(llista de substàncies candidates
a autorització) o mescles que
continguin
aquestes
substàncies hauran de constar a
l´enllaç oficial de la ECHA
https://echa.europa.eu/es/candi
date-list-table. En el cas que les
SVHC estiguin autoritzades, el
Proveïdor haurà de facilitar a AB
les FDS amb els codis
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d´autorització
específics
associats als usos autoritzats de
cadascuna de les substàncies
subministrades.
2.

3.

4.

El Reglament (CE) núm. 1272/2008,
de 16 de desembre, sobre
Classificació,
Etiquetatge
i
Envasament de substàncies i
mescles (CLP), i altres normes
aplicables relatives a etiquetatge i
envasament de productes químics.
El Proveïdor es compromet a
subministrar els productes químics
comercials amb la etiqueta en
espanyol i conforme als requisits del
Reglament CLP.
En el cas que el Proveïdor subministri
substàncies actives amb acció
biocida, incloent les substàncies
precursores per a la seva producció
in situ, haurà d’assegurar que el
fabricant corresponent compleix totes
les obligacions imposades pel
Reglament (UE) núm. 528/2012
(BPR), de 22 de maig, relatiu a la
comercialització i l’ús de biocides i
altre normativa vigent. La substància
activa (ja sigui individual o que
pertanyi a una determinada família de
biocides) i el corresponent proveïdor,
han de constar en la llista oficial de
substàncies actives i proveïdors
autoritzats establerta per la ECHA a
l´enllaç
oficial:
https://echa.europa.eu/es/informatio
n-on-chemicals/active-substancesuppliers, per al país i tipus de
producte aplicable a AB, conforme a
l'article 95 del Reglament de biocides
(modificat pel Reglament (UE) nº
334/2014, d'11 de març de 2014) i la
normativa vigent.
Totes les obligacions recollides en la
Llei 8/2010, de 31 de març, per la
qual
s´estableix
el
Règim
sancionador previst als Reglaments
REACH y CLP.

A aquests efectes, el Proveïdor es
compromet a complir amb totes les
obligacions que es derivin dels esmentats
reglaments i lleis, així com qualsevol canvi
en la normativa durant l’execució de la
prestació contractada.
De la mateixa manera, el Proveïdor
informarà immediatament a AB sobre
qualsevol canvi en la normativa aplicable
a les substàncies que subministra a AB,
així com de qualsevol prohibició eventual
dels seus usos.
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En cas que el Proveïdor tingui intenció de
modificar
els
ingredients
i/o
les
característiques
tècniques
de
les
substàncies o mescles o de cessar en la
comercialització d’aquestes, ho haurà de
comunicar fefaentment a AB amb una
antelació mínima de 6 mesos a la data
efectiva de modificació o cessació.
El Proveïdor, en la seva qualitat de
Proveïdor i a fi de garantir la seguretat en
la cadena de subministrament, es
compromet a facilitar i actualitzar la
següent documentació, amb evidència de
comunicació, sempre que sigui necessari,
segons estableix la normativa i/o legislació
vigent:








Fitxes de dades de seguretat
(FDS).
El
Proveïdor
s’haurà
d’assegurar:
o
que les FDS estiguin escrites en la
llengua oficial de l’Estat espanyol,
o
que compleixin amb el Reglament
(UE) núm. 2015/830, de 28 de
maig, i altra normativa i legislació
vigent aplicable —tant europea
com nacional—
o
que incloguin el/s usos que AB fa
de cada una de les substàncies, i
o
que incloguin els escenaris
d’exposició de les substàncies
perilloses
(si
aplica)
corresponents al/s ús/usos que
AB fa de cadascuna de les
substàncies, d’acord amb la
normativa aplicable.
En cas que no sigui obligatori enviar
les FDS, el proveïdor comunicarà a AB
tota la informació citada en l’art. 32 del
Reglament REACH (“Obligació de
transmetre informació als agents
posteriors
de
la
cadena
de
subministrament sobre substàncies
com a tals o en forma de mescles per
als quals no s’exigeix una fitxa de
dades de seguretat”).
Fitxes tècniques actualitzades de les
substàncies
químiques
subministrades,
Manual d’ús de les substàncies per el
tractament de l´aigua destinada a la
producció de l aigua de consum
humà,
conforme
a
l’Ordre
SSI/304/2013 i/o la normativa vigent.
Certificat d’aptitud conforme a la
corresponent Norma UNE, quan
sigui d´aplicació.
Evidència documental del procés de
registre de la substància química
segons el Reglament REACH (CE)
núm. 1907/2006, quan la substància
estigui en procés de registre.





Número d’autorització de les SVHC
(substàncies de l’annex XIV),
conforme al Reglament REACH (CE)
núm. 1907/2006 de les SVHC
autoritzades per la ECHA i la
normativa vigent
Evidència documental del procés
d’autorització
per
aquelles
substàncies amb acció biocida en
procés, a la espera de la decisió
definitiva d’aprovació de la ECHA.

Les fitxes de dades de seguretat i la resta
de documentació que apliqui, s’hauran
d’enviar, amb caràcter previ a l’entrega
dels productes o juntament amb aquesta,
a
la
següent
adreça:
compresab@aiguesdebarcelona.cat, així
com les corresponents actualitzacions de
la documentació, fins el moment en que
AB posi a disposició del Proveïdor una
aplicació informàtica destinada a tal
efecte.
AB es reserva el dret de rebutjar els
productes subministrats pel Proveïdor que
no comptin amb les FDS o les FDS dels
quals no compleixin els requisits establerts
per la legislació vigent aplicable.
Durant l’execució de la prestació
contractada, AB podrà sol·licitar en
qualsevol moment la documentació
necessària que acrediti la veracitat de
qualsevol de les obligacions contingudes
en aquest contracte.

10. RGPD
El Proveïdor es compromet a prendre
les mesures necessàries, tant respecte
als seus empleats com a tercers que
puguin tenir alguna relació amb el
present contracte, amb la finalitat
d'assegurar el compliment del que s'ha
acordat en la present clàusula.
El Proveïdor manifesta expressament i
garanteix que té implantades en la seva
organització
les
disposicions
contingudes
el
Reglament
(UE)
2016/679, General de Protecció de
Dades, o qualsevol altra normativa que
pugui resultar aplicable.
El Proveïdor garanteix que ha informat
(o que obtindrà amb anterioritat a la
comunicació
de
la
relació
de
treballadors a AB, així com de les seves
modificacions i noves incorporacions) a
tots i cadascun dels treballadors
concernents el tractament que realitzarà
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AB de les seves dades, així com la
naturalesa de les dades, la finalitat per
les quals AB els tracta i el nom i adreça
de AB.
Si durant l'execució del contracte es
modifiqués
el
contingut
de
la
documentació referida, el Proveïdor es
compromet a lliurar-la novament a AB.
AB informa que les dades de caràcter
personal que el Proveïdor proporcioni
seran objecte de tractament per al
manteniment i desenvolupament de les
relacions jurídiques que es derivin del
present contracte, i es recolliran en un
registre d'activitats del tractament el
responsable del qual és AIGÜES DE
BARCELONA,
EMPRESA
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA. Les
dades personals seran conservats fins a
la fi de la relació contractual que vincula
o les parts o fins que l'interessat deixi
d'actuar en nom del Proveïdor. Complert
els anteriors terminis, AB mantindrà les
dades degudament bloquejades fins que
prescrigui
qualsevol
possible
responsabilitat, moment en el qual seran
suprimits. Si té qualsevol dubte en
matèria de protecció de dades, pot
posar-se
en
contacte
amb
el
responsable a través de l'adreça:
dpo@aiguesdebarcelona.cat
AB garanteix que tractarà les seves
dades de manera confidencial. Així
mateix, AB garanteix haver implantat
mesures tècniques i organitzatives
adequades per garantir la seguretat de
les seves dades personals i evitar la
seva destrucció, pèrdua, accés il•lícit o
alteració il•lícita.
Així mateix, s'informa al Proveïdor que
podrà exercir els drets d'accés,
rectificació,
supressió,
limitació,
portabilitat i oposició en els termes
establerts en el RGPD, a través de
l'enviament d'un escrit al responsable
del fitxer, carrer General Batet, 1-7,

08028, de Barcelona o a l'adreça
compresab@aiguesdebarcelona.cat
AB li informa que podrà requerir
l'esmena de la sol•licitud si aquesta no
reuneix els requisits especificats. Així
mateix, s'informa al proveïdor que té
dret a presentar una reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades si considera que AB ha tractat les
seves dades personals infringint la
normativa.
11. MULTES
El Proveïdor assumirà la responsabilitat
davant de l’autoritat competent quan ell
o el seu personal incompleixin les
disposicions legals i reglamentàries
vigents derivades de l’execució de la
prestació objecte de la present
contractació, i seran al seu càrrec totes
les sancions, multes, recàrrecs i
penalitzacions que s’imposin pels
motius esmentats, tant a AB com a ell
mateix, llevat que fossin imputables a
AB.

És
responsabilitat
del
Proveïdor
conèixer i complir els principis del Pacte
Mundial de les Nacions Unides
(http://www.pactomundial.org/category/apren
dizaje/10-principios/ ), així com respectar
els valors i compromisos de la Política
de Desenvolupament Sostenible d’AB,
assumida com a pròpia pel Proveïdor.
Així mateix, el Proveïdor és coneixedor
del Codi de Conducta del Proveïdor i
accepta complir-lo.
El Proveïdor accepta el Codi Ètic d’AB
en el que es detallen els valors, els
principis i les normes d’actuació
adreçades
a
prevenir
o
reduir
significativament
els
risc
d’incompliments ètics o de comissió de
delictes i facilitar la seva detecció.
Tant la Política de Desenvolupament
Sostenible, Codi de Conducta del
Proveïdor com el Codi Ètic d’AB es
troben
disponibles
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/provei
dors
15. AVALUACIO ACOMPLIMENT

12. IMPOSTOS
Tots els tributs que es produeixin com a
conseqüència del compliment d’aquest
contracte seran satisfets per la part que
correspongui, d’acord amb la legislació
vigent.
13. JURISDICCIÓ
Per solucionar qualsevol controvèrsia o
litigi derivat del present contracte, totes
dues parts se sotmeten a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals de Barcelona.
14. DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
I
ESTRUCTURA
ÈTICA

Durant la vigència de las relacions amb el
Proveïdor, aquest serà sotmès
a un
control i seguiment de tots els aspectes
recollits
en aquestes Condicions
Generals de Contractació, efectuant-se
una avaluació periòdica del seu
acompliment.
Entre el paràmetres que es tenen en
compte en aquesta avaluació es troben:
terminis
d’entrega,
reclamacions
operatives o de qualitat, nivell de servei,
grau d’aportació de documentació de
Coordinació d’Activitats Empresarials
(CAE), solvència tècnica i econòmica,
qualificació a RePro i valoració de
responsabilitat social corporativa.

__________________, _______ de________________, de 20__
Pel Proveïdor

______________________________

Firma i segell:
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Nom: Sr. _____________________________
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