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A Barcelona, a []. 

 

 

REUNITS 

 

D’una part el Sr. Josep M. de Torres Sanahuja, sense obligació de manifestar les seves 

circumstàncies personals per comparèixer en l’exercici del seu càrrec. 

 

I d'altra el/la Sr/Sra. [], major d’edat, amb DNI [], i amb domicili a efectes d’aquest Contracte a 

[], carrer []. 

 

 

INTERVENEN 

 

El primer en nom i representació de la societat mercantil "Barcelona Gestió Urbanística, S.A." 

(en endavant, BAGUR, SA), domiciliada a Barcelona (Espanya), carrer Bolívia, núm. 105, 2a 

planta i amb N.I.F. núm. A-62453717, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura 

atorgada davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Bartolomé Masoliver Ródenas, 

en data 15 de desembre de 2000, sota el número 3.971 del seu protocol, inscrita al Registre 

Mercantil de Barcelona al tom 33210, foli 174, full 224152-B, inscripció 1ª. El Sr. Josep M. de 

Torres Sanahuja actua en la seva condició de Director General de la Companyia d'acord amb 

l’escriptura d’elevació a públic d’acords socials (cessament i nomenament de càrrecs) 

autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat, en data 26 d’octubre de 2012, 

sota el núm. 2.294 del seu protocol, estant degudament facultat per la formalització del present 

Contracte, en virtut dels poders atorgats mitjançant escriptura d’elevació a públic d’acords 

socials (revocació de facultats i poder) autoritzada per l’esmentat Notari, Sr. Sánchez Prat, en 

data 26 d’octubre de 2012, sota el núm. 2.295 del seu protocol. 

 

El/La segon/a en nom i representació de [] (en endavant "el Contractista") domiciliada a [], 

carrer [], amb C.I.F. núm. [], consta inscrita al Registre Mercantil de [], al tom [], foli [], full núm. 

[], inscripció []. Va ser constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorgada davant el 

Notari de [], Sr/a. [], en data [],sota el núm. [] del seu protocol. El/La Sr/a. [] actua en la seva 

condició de [] de la Companyia, d'acord amb l’escriptura de [] autoritzada pel Notari de [], Sr/a. 

[], en data [], sota el núm. [] del seu protocol, estant degudament facultat/da per la formalització 

del present Contracte. 
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EXPOSEN 

 

I.- BAGUR, SA és una societat constituïda per acord del Consell Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona que es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que disposen les Lleis de Règim 

Local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li 

sigui d'aplicació. 

 

II.- D'acord amb els seus Estatuts, BAGUR, SA té per objecte la promoció, gestió i execució 

d’activitats urbanístiques, la realització d’obres d’urbanització i la dotació de serveis d’aquestes 

activitats, així com l’elaboració, execució i control de projectes de planejament, urbanístics i 

d’edificació, l’adquisició de sòl i venda de terrenys amb la finalitat de fomentar l’habitatge. Així 

mateix, la promoció de la construcció d’habitatges i rehabilitació dels ja existents, edificar 

directa o indirectament els solars resultants de l’execució urbanística i coordinar actuacions 

amb operadors públics i privats. 

 

III.- BAGUR, SA ha convocat un procediment d’adjudicació del Servei de gestió, creació, 

actualització i manteniment tècnic de la web d’habi tatge, com també del seu contingut 

periodístic, gràfic i audiovisual,  a satisfacció de BAGUR, SA i de l’Ajuntament de Barcelona, 

publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil de Contractant de l’entitat en data 

[●] 

 

IV.- El Director General, òrgan de Contractació de BAGUR, SA competent en aquest 

procediment per raó de la quantia, ha resolt, en data [], adjudicar el contracte de Servei de 

gestió, creació, actualització i manteniment tècnic  de la web d’habitatge, com també del 

seu contingut periodístic, gràfic i audiovisual esmentat a []. 

 

V.- El Contractista ha acreditat davant de BAGUR, S.A. la seva capacitat i personalitat per a 

contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; 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 com a Plec). 

 

VI.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte 

i procedeixen a la formalització del contracte de serveis anteriorment esmentat que queda 

subjecte a les següents: 
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CLÀUSULES 

 

1.- OBJECTE 

1.1.- L’objecte del Contracte el constitueix la prestació dels serveis per al Servei de gestió, 

creació, actualització i manteniment tècnic de la w eb d’habitatge, com també del seu 

contingut periodístic, gràfic i audiovisual . 

 

1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats d’acord amb les especificacions i en 

els termes establerts en aquest Contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter 

contractual, el contingut de la qual el Contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a 

complir íntegrament. 

 

Per tot això, el Contractista haurà d’actuar d’acord amb la documentació que s’adjunta al 

present Contracte. 

 

1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclou com a part integrant del present Contracte, revestint caràcter 

contractual, degudament identificada per les parts, la següent documentació: 

 

� Plec de Clàusules Particulars (Annex núm. 1). 

� Plec de Prescripcions Tècniques (Annex núm. 2). 

� Oferta econòmica presentada pel Contractista (Annex núm. 3). 

� Garantia definitiva dipositada pel Contractista (Annex núm. 4). 

� Altres. 

 

De la documentació que s’acaba d’indicar com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 

manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts i 

formant part integrant del Contracte. 

 

En cas de discordança o contradicció entre el contingut dels documents contractuals serà 

d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos al mateix. 

 

1.4.- BAGUR, SA podrà modificar aquest Contracte, per raons d’interès públic, en els casos 

previstos en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques o quan concorri 

alguna de les següents circumstàncies: 
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a) Manca d’adequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que es 

pretenen cobrir mitjançant el Contracte degut a errors o omissions soferts en les 

especificacions tècniques. 

b) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 

termes inicialment definits. 

c) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, 

sempre que llur disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagin 

produït amb posterioritat a l’adjudicació del Contracte. 

d) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 

urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a 

l’adjudicació del Contracte. 

 

La modificació del contracte que s’acordi per les circumstàncies abans esmentades no podrà 

alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació i s’haurà de limitar a introduir les 

variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci 

necessària. A aquests efectes, s’entendrà que s’alteren les condicions essencials de la licitació 

i adjudicació del Contracte en els següents casos: 

 

a) Quan la modificació variï substancialment les característiques essencials de la 

prestació inicialment contractada. 

b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com 

aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació. 

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una habilitació 

professional diferent a l’exigida pel contracte inicial o unes condicions de solvència 

substancialment distintes. 

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10% 

del preu d’adjudicació del Contracte; cas de modificacions successives, el total d’elles 

no podrà superar aquest límit. 

e) En qualssevol altres casos que es pugui presumir que, d’haver estat coneguda 

prèviament la modificació, haguessin concorregut al procediment d’adjudicació altres 

interessats o els licitadors que van concórrer al mateix haguessin presentat ofertes 

substancialment diferents a les formulades. 

 

En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a executar els esmentats treballs o serveis 

modificats de conformitat amb allò establert en el present Contracte i sense dret a reclamar cap 

indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni 

suspendre’ls. 
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Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allò indicat a la clàusula 2.2. 

 

1.5.- Els serveis i treballs de referència es realitzaran directament pel Contractista sense que 

pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prèvia autorització de BAGUR, SA, i sempre sota 

la seva exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i 

laborals que com a empresa els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de 

l’execució d’aquests es poguessin causar, inclòs els de tercers. BAGUR, SA podrà deduir 

directament de les corresponents factures o certificacions l’import dels danys originats, sense 

perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri assistida. 

 

El Contractista es responsabilitzarà solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis 

d’excussió, divisió i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BAGUR, SA restarà 

sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el subcontractista, no essent 

responsable en cap cas, per les conseqüències derivades del Contracte que aquell celebri amb 

el segon i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista.  

 

1.6.- El Contractista resta obligat a rescabalar a BAGUR, SA el cent per cent (100%) 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-li, facultant a BAGUR, SA 

expressament perquè pugui efectuar retencions de facturació amb aquest objecte. 

 

2.- PREU 

2.1.- L’import total a abonar al Contractista s’estableix en la quantitat fixa, total i alçada de [] 

EUROS ([] €) , més l’IVA corresponent, que és de [] € , cas que no correspongui legalment 

l’exempció d’aquest impost. 

 

L’esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per al 

correcte i complert desenvolupament de la prestació del servei objecte del present Contracte, 

sense que el Contractista pugui incrementar el mencionat import per motiu de cap despesa 

addicional derivada de la prestació del servei. 

 

2.2.- Abans de procedir a la modificació del contracte de conformitat amb allò disposat a la 

Clàusula 1.4., BAGUR, SA donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques, 

sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de 

Contractació a fi que formuli les consideracions que estimi convenients en un termini no inferior 

a tres (3) dies naturals. 
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En el supòsit que es modifiqui el present Contracte d’acord amb allò previst a la clàusula 1.4, 

els corresponents augments o reduccions es valoraran de manera proporcional a l’import 

contractat segons el percentatge d’augment o reducció de treballs que es realitzi. 

 

2.3.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 

 

3.- FORMA DE PAGAMENT 

3.1.- El Contractista presentarà factures en coherència amb les tasques efectivament 

executades, detallant el núm. d’expedient assignat per BAGUR, SA al present Contracte i que 

consta a la caràtula del mateix. 

 

Així mateix, el Contractista facturarà mensualment, durant la vigència del Contracte, la quantitat 

total adjudicada dividida entre el termini d’execució, el qual és de [] , d’acord amb allò establert 

a la clàusula 4, i que resulta en un import mensual de [●] €. 

 

3.2.- El Contractista enviarà a BAGUR, SA les corresponents factures, que seran fidel reflex de 

l’execució de l’objecte del Contracte i comprendran les prestacions realitzades, d’acord amb les 

obligacions establertes al present Contracte. Una vegada rebuda la factura serà revisada i 

conformada en el termini màxim de deu (10) dies naturals. En cas de disconformitat, es 

retornarà al Contractista, atorgant-li un termini màxim de deu (10) dies hàbils a comptar des del 

dia següent al de la recepció, a l’efecte de que pugui presentar nova factura amb les 

rectificacions corresponents. Reconeguda i conformada la factura, l’abonament tindrà lloc el 

primer dia de pagament de BAGUR, SA, una vegada comptats 30 dies des de la data de la 

seva presentació, si fos conforme. 

 

3.3.- Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia comunicació, de 

forma fefaent, a BAGUR, SA. En cas contrari, el pagament realitzat per BAGUR, SA al 

Contractista sortirà efectes alliberadors per BAGUR, SA. 

 

4.- TERMINI 

Els treballs objecte del present contracte s’iniciaran l’endemà de la signatura d’aquest contracte 

i finalitzaran en un termini de [] . 
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5.- DIRECTOR DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

BAGUR, SA vetllarà pel compliment del Contracte, així com per resoldre les incidències i 

marcar les directrius pertinents i també per conformar les factures, mitjançant el Director que 

aquesta Societat designi a l’efecte. 

 

6- RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS 

6.1.- El responsable/coordinador de la prestació del servei per part del Contractista serà el/la 

Sr./Sra. []. 

 

6.2.- La responsabilitat professional del Contractista recaurà en el/la Sr./Sra. [], amb poder 

suficient per dur a terme totes les relacions amb BAGUR, SA, i en especial les especificades a 

la Clàusula 5. 

 

6.3.- L’alteració per part del Contractista de l’equip de treball respecte d’allò especificat al Plec 

de Prescripcions Tècniques, donarà dret a BAGUR, SA a rescindir el Contracte amb pèrdua de 

la fiança per part del Contractista, o imposar una penalització de fins a un vint per cent (20%) 

en cadascun dels abonaments corresponents als mesos en que es mantingui aquesta situació. 

 

7.-SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE. PENALITZACIONS. 

7.1.- Si per causes no imputables a BAGUR, SA es procedís a la paralització de la prestació de 

serveis, BAGUR, SA podrà reduir els serveis objecte d’aquest Contracte de forma proporcional 

a la paralització succeïda. En aquest supòsit, els honoraris es reduiran en funció de la reducció 

de la dedicació o del termini del Contracte. 

 

7.2.- Si la suspensió pogués resultar definitiva o superior a sis (6) mesos, BAGUR, SA podrà 

mantenir el Contracte o optar per rescindir-lo i abonar-li a més de les quantitats ja acreditades, 

el sis per cent (6%) de l’import restant d’aquell, en concepte de benefici deixat de percebre. 

 

8.- GARANTIES I ASSEGURANCES 

8.1.- L’execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Contractista. 

 

8.2.- El present Contracte no té termini de garantia atesa la seva naturalesa. 

 

8.3.- 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 que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte i fins a un 

import no inferior a 200.000 euros per sinistre. 
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En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes el Contractista serà plenament i 

íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

 

9.- RÈGIM DE FIANCES 

9.1.- El Contractista ha acreditat amb anterioritat a l’adjudicació definitiva del Contracte la 

constitució de garantia mitjançant [] a favor de BAGUR, SA, per un import de [] €, corresponent 

al 5% de l’import d’aquest Contracte, per l’exacte compliment de les obligacions i de les altres 

responsabilitats que assumeix, derivades del present Contracte. S’adjunta còpia de 

l'esmentada garantia com a annex núm. 3 . 

 

9.2.- La fiança respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte; de la 

correcta execució de les prestacions contemplades al Contracte o de l’eventual resolució del 

mateix; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BAGUR, SA hagués abonat en 

excés arran de la liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de 

l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a BAGUR, 

SA per tercers i, singularment, per l’Administració; i, amb caràcter general, del compliment de 

totes les seves obligacions. 

 

9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en els apartats anteriors de la present clàusula, 

BAGUR, SA podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació a executar la fiança 

constituïda i disposar de les quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit el Contractista que no suspendran en cap 

cas la lliure disponibilitat de la fiança per BAGUR, SA, essent la única obligació d’aquesta 

reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent. 

 

9.4.- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada la prestació del servei a plena 

satisfacció de BAGUR, SA, a petició per escrit del Contractista, i/o en el cas que es resolgui el 

Contracte per causa que no sigui imputable al Contractista. 

 

10.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS I ALTRES 

10.1.- El Contractista en tot moment haurà d’estar al corrent de les seves obligacions que com 

a empresa o empresari li corresponguin –a títol enunciatiu però no limitatiu, les obligacions en 

matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social, de Seguretat i Salut en el Treball i 

sindical-; i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap 

càrrec per compte de BAGUR, SA, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
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10.2.- El Contractista respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet els 

elements de Seguretat i Salut en el Treball, individuals i col·lectius, previstos a la legislació 

vigent. 

 
10.3.- El Contractista assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 

que col·laborin en els treballs objecte del present Contracte, quedant BAGUR, SA totalment 

alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors puguin 

formular. 

 

11.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

11.1.- El Contractista no podrà cedir a tercers els drets ni les obligacions dimanants del present 

Contracte, a excepció feta dels drets de caràcter econòmic, sense l’aquiescència prèvia i per 

escrit de BAGUR, SA. 

 

La cessió del Contracte per part del Contractista sense el consentiment previ de BAGUR, SA, 

segons allò descrit al paràgraf anterior, s’entendrà com a incompliment contractual greu, 

quedant BAGUR, SA facultada per resoldre immediatament el present Contracte amb els 

efectes previstos a la clàusula 12.2 i 12.3 del mateix. 

 

11.2.- No s’entendrà com a cessió del present Contracte la subrogació, en tot o en part, dels 

drets i obligacions contrets per BAGUR, SA, de qualsevol Organisme Autònom de l’Ajuntament 

de Barcelona o entitat o societat de qualsevol classe amb personalitat jurídica pròpia en la que 

l’Ajuntament de Barcelona hi tingui una participació mínima del 5% en el seu capital social. 

 

12.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 

12.1.- Seran causa de resolució del Contracte les següents: 

-  La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat Contractista, sens perjudici de la successió en la persona del 

Contractista prevista en la clàusula 16.6 i 16.7 del Plec de Clàusules Administratives. Si no es 

pogués produir la subrogació prevista a la clàusula 16.6 i 16.7 del Plec de Clàusules 

Administratives, per no reunir l’entitat a la que se li atribueixi el Contracte les condicions de 

solvència necessària, es resoldrà el Contracte, considerant-se a tots els efectes com un 

supòsit de resolució per culpa del Contractista. 

- La dissolució o extinció de BAGUR, SA, qualssevol que siguin les causes de tals supòsits, 

sense perjudici dels drets i obligacions que puguin derivar-se front l’Administració actuant, 

llevat que altra empresa o entitat del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona es subrogui 

en la posició jurídica de BAGUR, SA. 
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- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 

de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en 

aquests termes, quan no sigui possible modificar el Contracte conforme a allò previst a la 

clàusula 1.4. 

- La declaració d’insolvència de l’empresa Contractista en qualsevol procediment i en cas de 

concurs, l’obertura de la fase de liquidació, o l’embargament de béns utilitzats per realitzar els 

treballs encomanats. 

- La no formalització del Contracte dins el termini indicat. 

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, dels terminis parcials i del termini final. 

- La suspensió, per causes imputables a BAGUR, SA, de la iniciació del Contracte per un 

termini superior a sis (6) mesos a partir de la data fixada per al seu començament. 

- El desistiment o la suspensió del Contracte per un termini superior a un (1) any, acordada per 

BAGUR, SA. 

- L’alteració per part del Contractista de l’equip de treball respecte d’allò especificat al Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

- Greus deficiències en el compliment dels treballs encarregats i/o de les prescripcions 

tècniques establertes a la documentació annexada al present Contracte. 

- El mutu acord entre BAGUR, SA i el Contractista, sempre que no concorri causa de resolució 

imputable al Contractista i que per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 

permanència del Contracte. 

- Aquelles altres que expressament es prevegin en el present Contracte. 

 

12.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a l’apartat anterior de la 

present clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació fefaent per una de les 

parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui assistida 

l’altra part. 

 

Decidida la resolució per part de BAGUR, SA es comunicarà per escrit al Contractista, el qual 

estarà obligat a lliurar el treball realitzat en un termini no superior a un (1) mes des de la 

recepció de la notificació de la decisió de resolució per part de BAGUR, SA. Ni l'existència de 

qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació del Contracte ni altres qüestions 

podran justificar el no lliurament del treball realitzat en el termini indicat. 

 

Una vegada comunicada la resolució per part de BAGUR, SA, aquesta podrà acordar continuar 

la prestació del servei pel procediment que estimi més convenient. 
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A tal fi, el Contractista lliurarà a BAGUR, SA tot el treball realitzat fins a la data de la resolució 

contractual, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri de la Coordinació del Projecte o 

Treball i un cop descomptades les despeses que la resolució ocasioni a BAGUR, SA i les 

penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una 

liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats pel Contractista. En cas de desacord entre 

les parts respecte dita liquidació, es farà amb valoració contradictòria, i recurrent, mitjançant el 

procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual 

vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BAGUR, SA en tant 

no es resolguin definitivament les discrepàncies. 

 

No obstant l’anterior, quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del 

contractista individual, BAGUR, SA podrà acordar la continuació del Contracte amb els seus 

hereus o successors. 

 

La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs, l’obertura de la fase 

de liquidació donarà sempre lloc a la resolució del Contracte. En el cas de declaració de 

concurs i mentre no s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació, BAGUR, SA, 

potestativament, continuarà el Contracte si el Contractista presta les garanties que, a judici 

d’aquest, són suficients per a la seva execució. 

 

12.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades a l’apartat 1 de la 

present clàusula produirà els següents efectes: 

 

a) La resolució del Contracte donarà dret al Contractista a percebre el preu dels estudis, 

informes, treballs o serveis que efectivament hagi realitzat de conformitat al Contracte i que 

hagin estat rebuts per BAGUR, SA. 

 

b) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 

d’indemnitzar a BAGUR, SA els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà 

efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas s’hagués constituït, sense 

perjudici de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en allò que fa referència a 

l’import que excedeixi de la garantia prestada. 

 

c) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables a BAGUR, SA, aquesta haurà 

d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats al Contractista, tenint en consideració el que 

s’assenyala a continuació: 
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c1. Quan el Contracte es resolgui a causa de la suspensió de la seva iniciació per un 

termini superior a sis (6) mesos, el Contractista tindrà dret a percebre una 

indemnització del 5% del preu del Contracte. 

 

c2. Quan el Contracte es resolgui com a conseqüència del desistiment o suspensió del 

contracte per un termini superior a un (1) any acordada per BAGUR, SA, el Contractista 

tindrà dret a la indemnització del 10% del preu dels estudis, informes o treballs 

pendents de realitzar en concepte de benefici deixat d’obtenir. 

 

S’entenen per estudis, informes o treballs pendents de realitzar aquells que resultin de 

la diferència entre les establertes al Contracte primitiu i, en el seu cas, les seves 

modificacions i els que fins a la data de notificació de la suspensió s’haguessin 

efectuat. 

 

d) Quan el Contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquestes s’estipularan entre 

elles. 

 

e) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini 

establert, s’estarà al següent: 

 

e.1. Quan sigui per causes imputables al Contractista, aquest haurà d’indemnitzar a 

BAGUR, SA pels danys i perjudicis ocasionats i la indemnització es farà efectiva, en 

primer terme, sobre la garantia definitiva que al seu cas s’hagués constituït, sense 

perjudici de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en allò que fa 

referència a l’import que excedeixi de la garantia prestada. 

 

e.2. Quan sigui per causes imputables a BAGUR, SA, aquesta haurà d’indemnitzar al 

Contractista pels danys i perjudicis ocasionats. 

 

f) Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al tercer apartat de la 

clàusula 12.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la 

prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista. Fins que 

es formalitzi el nou Contracte, el Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que 

determini BAGUR, SA, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o 

indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic. 
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13.- CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT 

El Contractista està obligat a guardar el deure de secret i a respectar el caràcter confidencial de 

tota aquella informació, dades i antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin 

relacionats amb l’objecte del Contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix; o que 

així expressament li indiqui l’entitat, o que, per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada 

com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de cinc (5) 

anys. 

 

El no compliment d’aquesta clàusula donarà dret a BAGUR, SA a percebre una indemnització 

pels d’anys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest incompliment. 

 

14.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

14.1.-  S’informa que la finalitat del tractament i recollida de les dades de caràcter personal 

recollides amb motiu del present Contracte ho seran per la gestió i execució del Contracte, així 

com la gestió econòmica, contable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la 

gestió de cobraments i pagaments i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la 

possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a BAGUR, 

SA, al domicili indicat, adjuntant una còpia del DNI o altre Document Oficial que acrediti la 

identitat de la persona que exerciti el dret. 

 

14.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització 

del present Contracte o per a la seva execució lliuri o inclogui dades de caràcter personal 

referent als seus treballadors, tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al 

seu lliurament a BAGUR, SA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment 

inequívoc pel tractament de les seves dades personals i per a la comunicació de les mateixes a 

BAGUR, SA, per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestió i execució del 

Contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició davant de BAGUR, SA, com a entitat responsable del 

tractament. 

 

15.- ARBITRATGE 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts es resoldrà mitjançant 

l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena 

efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a 

la decisió de l’arbitratge. 
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Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de 

l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i 

l’administració de l’arbitratge; i les parts s’obliguen des d’ara al compliment de la decisió 

arbitral. 

 

L'arbitratge serà de Dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de 

l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedaran sotmesos a l'esmentada Llei 

o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 

proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 

racionalitat dels respectius arguments. 

 

16.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 

16.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola i a la 

normativa aplicable als contractes privats del sector públic. 

 

16.2.- Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present 

Contracte, i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts se sotmeten 

expressament a la jurisdicció civil i competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de 

Barcelona amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

 

16.3.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent 

les despeses a càrrec de qui ho demani. 

 

 

I, perquè així consti, se signa per duplicat aquest document, en el lloc i data de 

l’encapçalament. 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 
Josep M. de Torres Sanahuja [] 
Director General de BAGUR, SA En nom i rep. de [] 


