
Barcelona, a _______________ de 2015 

 
 
REUNITS 

 

D'una banda el Sr. Josep Tejedo i Fernández, major d'edat, amb DNI. núm. 

36.960.709P amb domicili a efectes del present contracte a 08040 Barcelona, Zona 

Franca, Sector C, Centre Directiu, planta 5ª.  

 

I d'altra banda el Sr. ______________________________ , major d'edat, amb DNI. 

núm. _______________, amb domicili a efectes del present contracte a 

_______________ 

 

INTERVENEN 

 

El Sr. Josep Tejedo i Fernández, en nom i representació de la companyia mercantil 

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A., (en endavant 

MERCABARNA) domiciliada a 08040 Barcelona, Zona Franca, Sector C, Centre 

Directiu, 5ª planta i amb NIF A-08210403.  

 

Es troba facultat per aquest acte en virtut de l'escriptura de nomenament de 

càrrec de Director General i atribució de facultats, autoritzada pel Notari de 

Barcelona Sr. Vicente Pons LLácer en data 13 de març de 2012, al núm. 622 del seu 

protocol. 

 

El Sr. _____________________________, en nom i representació de la companyia 

mercantil _____________________________ domiciliada a 

_____________________________i amb ____________________. 

 

Es troba facultat per aquest acte en la seva condició d’ 

____________________________de l'esmentada societat, que acredita mitjançant 

escriptura autoritzada _____________________ en data ___________________, 

al núm.______del seu protocol. 

 

Es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se en la qualitat 

amb que respectivament actuen, i especial per celebrar el present contracte de 



prestació de serveis, assegurant els compareixents l'íntegra subsistència dels 

apoderaments i càrrec, i a tal efecte 

 

 

EXPOSEN 

 

 

I. Que MERCABARNA està interessada en la contractació dels serveis de 

recollida de residus CAT.1 i recollida i transport de residus CAT.3 generats a 

les instal·lacions de l’Escorxador de MERCABARNA. 

 

II. Que a tal efecte MERCABARNA ha convocat un procediment obert per a 

l’adjudicació dels esmentats serveis publicant-ne el corresponent anunci de 

convocatòria en el Perfil del contractant de l’entitat a la següent pàgina Web: 

www.mercabarna.cat. 

 
III. Que en base a les ofertes presentades per diferents firmes, l’òrgan de 

contractació de MERCABARNA, un cop estudiades detingudament totes 

aquestes i aplicats els criteris de valoració, ha resolt, en data 

____________________________, adjudicar el contracte de serveis de 

recollida de residus CAT.1 i recollida i transport de residus CAT.3 generats a 

les instal·lacions de l’Escorxador de MERCABARNA a l’empresa 

____________________________. 

 

IV. Que el Contractista ha acreditat davant MERCABARNA la seva capacitat i 

personalitat per a contractar i obligar-se, i especialment per a l’atorgament 

del present contracte; havent acreditat també la seva solvència tècnica i 

professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules 

Particulars reguladores de la licitació i ha constituït la fiança definitiva exigida 

en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposició de MERCABARNA als 

efectes previstos en aquest contracte. 

 
V. Que el Contractista és una companyia mercantil dedicada i especialitzada en 

aquest tipus de serveis amb mitjans i plantilla pròpia, degudament preparada 

i, per tant, disposada per poder prestar els esmentats serveis amb les 

màximes garanties. 

 

http://www.mercabarna.cat/


VI. Que el Contractista igualment es troba en disposició de poder garantir la 

prestació dels seus serveis durant el període que lliurement convinguin les 

parts. 

 
VII. Que el treballadors designats pel Contractista per prestar el servei ho faran 

en tot cas sota les ordres, supervisió i vigilància d’aquest, amb la finalitat de 

dur a terme en tot moment, i en les condicions pactades, els serveis 

contractats. 

 
VIII. Que el Contractista aportarà, per a l'adequada prestació dels serveis, tots i 

cadascun dels mitjans que ho facilitin, i, en particular tots els que siguin 

necessaris i adients per a la correcta prestació dels serveis contractats,  així 

com robes de treball per als seus operaris i elements de protecció per als 

mateixos, i qualsevol altres que siguin necessaris per prestar el servei en les 

condicions contractades, especialment per garantir la deguda seguretat dels 

seus empleats així com un nivell de qualitat òptim del servei, tot de 

conformitat amb les específiques normes regulades a la vigent legislació 

sobre tals particulars. 

 
IX. Que el Contractista té, en l'actualitat, concertada una pòlissa de 

responsabilitat civil amb una Companyia d'Assegurances de reconeguda 

solvència, que la cobreix dels riscos que puguin ser ocasionats en l'exercici, 

prestació o desenvolupament de la seva activitat, fins a la quantia que 

s'estableix a la Clàusula 16 apartat 2 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, l'original de la qual es mostra en aquest acte, així com el 

justificant d'estar al corrent del pagament de les corresponents primes, 

documents aquests que s'uneixen fotocopiats, com annex núm. 1 al present 

contracte. 

 
X. Que en conseqüència les parts estableixen que l’execució dels serveis de 

recollida de residus CAT.1 i recollida i transport de residus CAT.3 generats a 

les instal·lacions de l’Escorxador de MERCABARNA es durà a terme tenint en 

compte l’establert en els següents  

 
 

 

 



P A C T E S  

 

 

1. Objecte 

 

Constitueix l’objecte del contracte la prestació dels serveis de recollida dels residus 

CAT.1 i recollida i transport dels residus CAT.3 generats a les instal·lacions de 

l’Escorxador de MERCABARNA que s’executaran d’acord amb l’establert en el 

present contracte i amb subjecció a la següent documentació que revestirà 

caràcter contractual:  

 

· Plec de Clàusules Administratives Particulars  

· Plec de Condicions Tècniques 

· Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari 

· Oferta tècnica presentada per l’adjudicatari 

 

D’aquesta documentació manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, 

essent tota ella firmada per les parts formant part integrant del contracte.  

 

Àmbit d’aplicació 

 

L’activitat  que es desenvolupa a l’escorxador de MERCABARNA es realitza de 

forma habitual de dilluns a divendres, començant la seva activitat en horari 

nocturn (entre les 00:00 h i les 02:00 h depenent del dia de la setmana i la 

producció) i finalitzant quan s’han sacrificat tot els animals aportats per aquell dia 

pels nostres clients. Degut a això, no es pot concretar l’horari de finalització per a 

la càrrega d’aquest residu. 

 

L’activitat de sacrifici es realitzada alguns dissabtes i dies festius. Així doncs,  es 

demanda el servei ofertat també per aquest dies. 

 

Per tant s’ha de garantir que diàriament  es realitzarà la recollida dels residus 

CAT.1, que sempre ha de coincidir amb els dies i horaris de matança, 

independentment de si són dies laborables o festius, de les quantitats produïdes i 

de la definició de MER segons la legislació vigent del moment. Igualment es 

realitzarà diàriament la recollida i transport per a la seva gestió dels residus 

considerats com CAT.3. 



2. Tasques a realitzar 

 

Totes aquelles que consten en el Plec de Condicions Tècniques.  

 
3. Tipologia  i condicions del transport  

 

La descripció del procés i les diferents ubicacions de la recollida, i en el seu cas 

transport, dels residus consta en el Plec de Condicions Tècniques. 

 

4. Termini 

 

El present contracte tindrà una duració de 12 mesos a comptar des de la seva 

signatura, amb 2 eventuals prorrogues  automàtiques de 6 mesos cadascuna, si cap 

de les parts comunica a l’altre, de forma fefaent la seva intenció de rescindir-lo, amb 

2 mesos d’antelació, a la finalització del termini inicial o de la prorroga. 

 

Transcorregut el termini contractual esmentat, 12 mesos més les 2 eventuals 

prorrogues, el contracte es considerarà automàticament extingit, sense necessitat 

de requeriment entre les parts. 

 

MERCABARNA podrà establir un període transitori entre la finalització del 

contracte i l’inici d’un de nou amb adjudicatari/is diferents als que se’ls hi 

adjudiqui en un ulterior concurs.  

 

5. Condicions econòmiques del Contracte 

 

_____________________ percebrà pels serveis prestats a MERCABARNA, l’import 

de ___________________,  tal i com queda establert en la proposta econòmica 

presentada per ______________ en el moment d’acudir a la licitació.  

 
6. Facturació 

 

L’adjudicatari facturarà mensualment a MERCABARNA l’import dels serveis 
prestats, d’acord amb els preus establert en l’annex núm. 2 Proposta econòmica. 

 
Les factures en tot cas es sustentaran en els fulls de seguiment.  

 



En un termini no superior a dos setmanes des de la recepció de la factura, 
MERCABARNA notificarà a l’adjudicatari la seva conformitat, o les objeccions i/o 
discrepàncies a efectes de la seva esmena. 

 
7. Abonaments 

 

Una vegada acceptada la factura MERCABARNA procedirà al pagament mitjançant 

transferència bancària en un termini de 30 dies. 

 

8. Permisos i llicències 

 

El Contractista haurà d'estar necessàriament en possessió de tots els permisos, 

llicències i altres requisits que siguin exigits, en tot moment, per l'Administració de 

l'Estat o l'Autonòmica. També haurà d'estar donat d'alta i al corrent de pagament 

de l'Impost sobre Activitats Econòmiques a l'epígraf, o epígrafs, que emparin 

l'activitat dels serveis a prestar i, en general, de qualsevol altre que el facultin per 

al desenvolupament d'aquesta activitat, anant pel seu compte totes les obligacions 

fiscals, tributàries, socials, i de qualsevol altra naturalesa que es devenguin, o 

derivin, de la indicada activitat per a la prestació del servei contractat, amb el total 

indemnitat per a MERCABARNA. 

 

9. Règim de garanties 

 

S’incorpora a aquest Contracte, com annex núm. 3, una còpia de la fiança 

constituïda pel Contractista d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, quedant l’original en poder de MERCABARNA. 

 

Aquesta fiança garanteix l’exacte compliment per part del Contractista de totes i 

cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present 

contracte i estarà vigent fins el moment en que finalitzi satisfactòriament el 

present contracte.  

 

10. Obligacions socials i responsabilitats  

 

El Contractista s'obliga a satisfer, i ingressar, puntualment, les quotes que en 

matèria de seguretat social corresponguin, justificant expressament tal extrem 

durant la vigència del present Contracte; a tal efecte, vindrà obligat, a exhibir els 



models oficials en els que constin els justificants que acreditin el pagament 

efectuat a favor de l'Administració. La no justificació de tals obligacions implicarà 

la resolució del present Contracte i l’obligació del Contractista d’’abonar a 

MERCABARNA tots els danys i perjudicis que se li puguin ocasionar, directa o 

indirectament, per tals incompliments. 

 

El Contractista haurà de justificar quantes obligacions fiscals, socials i de qualsevol 

altra índole li competin, així com estar al corrent del pagament de primes, pel que 

fa a assegurances. 

 

L'incompliment de qualsevol de les obligacions fiscals, tributàries, socials i altres 

garanties que el Contractista està obligat a tenir cobertes, durant la vigència del 

període contractual estipulat, comportarà la resolució de ple dret del Contracte, i 

l'obligació del Contractista d'abonar a MERCABARNA tots els danys i perjudicis que 

se li puguin ocasionar, directa o indirectament, per tals incompliments. 

 

El Contractista s’obliga a fer complir en tot moment, al personal que vagi a 

desenvolupar els treballs objecte d’aquest contracte, les normes contingudes en la 

Llei de Prevenció de Risc Laborals i el Reglaments que la desenvolupen, 

especialment el R.D. 39/1997 de 17 de gener sobre Serveis de prevenció i quantes 

disposicions i reglaments continuïn en vigor, relatius a evitar perills i accidents i 

que no s’oposin a dita normativa. 

 

El Contractista eximeix, de forma expressa, a MERCABARNA de les responsabilitats 

de tot ordre de caràcter laboral que puguin derivar-se com a conseqüència de 

l’execució dels serveis, objecte d’aquest contracte. 

 

11. Direcció dels serveis 

 

La Direcció dels serveis contractats serà portada per personal amb titulació 

adequada i suficient, directament responsable de la comprovació dels serveis 

contractats, sota la seva direcció. 

 

La Direcció dels serveis contractats estarà al càrrec, i serà de completa 

responsabilitat del Contractista, que nomenarà la persona o persones que, en cada 

moment assumiran l'esmentada direcció comunicant-ho per escrit a 



MERCABARNA, si aquesta persona a judici de MERCABARNA no s’adapta a les 

tasques previstes , MERCABARNA podrà demanar la seva substitució. 

 

12. Control dels serveis 

 

MERCABARNA controlarà i inspeccionarà els serveis prestats pel Contractista per 

comprovar si s'estan efectuant, o s'han efectuat, segons el que s’ha acordat entre 

les parts, sense que, en cap cas, aquesta actuació de MERCABARNA modifiqui o 

restringeixi l'única i plena responsabilitat del Contractista. En el cas que es 

consideri necessari, les parts acordaran un sistema de control de qualitat. 

 

13. Mesures de seguretat 

 

El Contractista serà directament responsable dels danys i perjudicis que es 

poguessin produir a persones, serveis, finques o vehicles com a conseqüència de la 

prestació dels serveis objecte de la present selecció, per la qual cosa haurà 

d'adoptar totes les mesures de seguretat que siguin precises per aconseguir el 

major nivell de protecció, a part de les que li siguin imposades per MERCABARNA. 

 

L'adjudicatari haurà d'assegurar la totalitat del seu personal, d'acord amb la 

legislació vigent o amb la que pugui promulgar-se, durant la prestació del servei. 

 

14. Obligacions de MERCABARNA 

 

Són obligacions de MERCABARNA: 

 

- Dipositar sempre els residus a uns llocs determinats i de fàcil accés per a la 

seva recollida. Disposar sempre el material MER als contenidors generals de 

MER situats al punt D del plànol annex al Plec de Condicions Tècniques. Els 

contenidors estaran sempre situats a les zones indicades al plànol  per 

facilitar la càrrega dels mateixos. 

 

- Mantenir els contenidors de volcatge en correcte estat  de neteja i 

manteniment. 

 

- Garantir l’accessibilitat a la zona de recollida dels contenidors. 

 



- Comunicar a l’empresa qualsevol canvi a l’horari o calendari habitual de treball. 

 

- Complir amb els compromisos econòmics d'establiment de preus i d'abonament 

dels serveis, d'acord amb el que s'estableix en el present contracte. 

 

- Estudiar quants suggeriments i propostes plantegi el Contractista per millorar la 

qualitat dels serveis i el seu rendiment. 

 

15. Drets del Contractista 

 

1. Rebre de MERCABARNA, amb antelació suficient, la informació i preavís sobre 

els canvis a fer en el servei, com a conseqüència de noves necessitats sorgides a 

MERCABARNA. 

 

2. Ser remunerat pels serveis prestats, d'acord amb els criteris de preu, qualitat, , 

establerts en el present contracte. 

 

3. Poder al·legar, contra les sancions imposades per MERCABARNA a causa dels 

requeriments del servei o per les faltes comeses. 

 

4. Poder suggerir, i proposar de forma raonada  a MERCABARNA, totes les 

solucions de millora de qualitat, i de rendiment del servei, que puguin plantejar-

se. 

 

16. Obligacions del Contractista  

 

1. Executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat i eficàcia 

complint els terminis convinguts, i segons les prescripcions dels Plecs de 

clàusules administratives i de prescripcions tècniques corresponents. 

 

2. Prestar servei de forma continuada i ininterrompuda, excepte per causa de 

força major. El Contractista haurà de tenir previstos els serveis d'emergència 

per a tals circumstàncies. 

 

3. Prestar el servei d'acord amb el que s’estableix en el Plec de Condicions 

Tècniques de la present selecció. 

 



4. Facilitar, en tot moment, la tasca dels serveis d'inspecció i de control 

establerts per MERCABARNA (a través dels seus propis mitjans o dels d'una 

empresa contractada a tal efecte), subministrant tota la informació que 

necessitin per realitzar la seva tasca. 

 
5. Tenir previstos recursos de reserva per prestar els serveis en situacions de 

vaga o d’altres de força major. Complir amb els serveis mínims acordats amb  

MERCABARNA. Aquestes actuacions es consideraran incloses en els preus 

ofertats. 

 

6. Informar a MERCABARNA  de les incidències i imprevistos que es donin en el 

desenvolupament de la contracta i mantenir aquesta informació al dia. 

 

7. Designar un representant amb poders suficients per a la resolució de les 

incidències que puguin sorgir durant l’execució dels serveis, sempre que això 

no suposi modificacions del contracte no autoritzades. 

 

17. Responsabilitat civil. Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

 

El Contractista ha de tenir contractada i mantenir vigent, amb una companyia 

solvent, una pòlissa de responsabilitat civil per import mínim de 300.000 €. 

 

La pòlissa de responsabilitat civil haurà de mantenir-se en vigor fins la conclusió 

total i definitiva del contracte objecte de la present selecció i dels eventuals 

períodes transitoris que s’acordin.  

 

La pòlissa de responsabilitat civil subscrita no podrà contenir cap franquícia a 

càrrec de l’assegurat. 

 

18. Resolució del contracte 

 

Sense perjudici de les causes de resolució que es contemplaven la clàusula 20 

Extinció del Contracte, del Plec de Clàusules Administratives, que són d'aplicació, el 

present contracte també quedarà resolt de ple dret, amb anterioritat al període 

contractual, pactat a l'estipulació quarta, quan es produeixin les circumstàncies 

objectives que, a continuació es descriuen: 

 



1. El mutu acord entre les parts en els termes i amb els efectes que convinguin. 

2. En cas d'incompliment o compliment defectuós, de qualsevol dels serveis 

contractats. S'entendrà compliment defectuós qualsevol desviament que 

comporti una variació en la forma o manera de prestar el servei, contrària a la 

determinada per ambdues parts. 

3. En cas de dissolució de l'entitat MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE 

BARCELONA, S.A, MERCABARNA".  

4. En cas de tancament de l’Escorxador, sigui per causes econòmiques (fallida, 

suspensió de pagaments, inviabilitat econòmica) per traspàs de l’activitat a 

altres operadors, per trasllat de l'activitat econòmica o per causes de força 

major com incendis, catàstrofes naturals, etc.  

5. En cas de no justificació, per part del Contractista de les declaracions de les 

assegurances socials, que acreditin que s'està al corrent de pagament de les 

quotes referents als empleats que es destinen als serveis contractats, així com 

de qualsevol altra obligació a la que s'ha fet especial referència en el present 

contracte. 

6. No estar al corrent de pagament en relació a la prima o primes d'assegurances 

de qualsevol classe, que afectin o tinguin una incidència directa, o indirecta, en 

els serveis contractats, sigui en concepte de prevenció de riscos, assegurances 

d'accidents, responsabilitat civil o de qualsevol altra índole. 

7. La modificació, reducció o alteració de les clàusules que figuren en les pòlisses 

d'assegurança, que tinguin incidència o garanteixin, directament o 

indirectament, les responsabilitats derivades o dimanants del present contracte 

de serveis o de qualsevol altra, sense expressa conformitat per part de 

MERCABARNA. 

 

En el cas de resolució anticipada per incompliment, o compliment defectuós dels 

serveis contractats MERCABARNA es reserva totes les accions que li corresponguin 

en dret i, en particular, la de reclamar tots els danys i perjudicis que puguin 

derivar-se de l'incompliment defectuós dels serveis concertats, fent-se seva la 

fiança establerta en l’adjudicació del contracte. 

 

19. Incompliments 

 



Sense perjudici de la facultat reconeguda de resoldre el contracte, en el cas que el 

Contractista no compleixi amb les obligacions contractuals assumides, 

MERCABARNA podrà adoptar totes les mesures que consideri oportunes per fer 

complir al Contractista les seves obligacions. 

 

El Contractista podrà fer quantes al·legacions estimi oportunes en el seu descàrrec. 

 

20. Sancions 

 

Les sancions econòmiques s'imposaran d'acord amb la tipificació de les faltes i del 

que estableix la clàusula 16 Execució del Contracte del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i tenint en compte, en tot cas, els treballs executats 

malament i els perjudicis que puguin derivar-se d’aquesta execució incorrecta. 

 

21. Força major 

 

La prestació dels serveis, objecte del present contracte, es realitzarà a risc i 

ventura del Contractista. Als efectes legals, només es consideraran com a causes 

de força major les següents: 

 

a) Els incendis o destrosses causats per l'electricitat atmosfèrica i/o caiguda 

d'avions. 

b) Els terratrèmols i terratrèmols submarins. 

c) Les destrosses ocasionades violentament a mà armada, en temps de 

guerra, sedicions populars, robatoris tumultuosos o atemptats terroristes. 

d) Les inundacions catastròfiques produïdes com a conseqüència del 

desbordament de rius i rieres. 

 
22. Danys i perjudicis 

 

Si, com a conseqüència de l'incompliment o realització incorrecta, o defectuosa, 

dels serveis contractats es produeixen danys, tant a les instal·lacions com al 

personal de MERCABARNA, així com a terceres persones, siguin físiques o 

jurídiques, el Contractista quedarà obligada a respondre dels danys i perjudicis 

causats, de conformitat amb la vigent legislació espanyola. 

 



El concepte de danys i perjudicis inclou, a més a més del deteriorament efectiu, 

que es produeixi a les instal·lacions de MERCABARNA, altres de caràcter econòmic, 

bé siguin per paralització o retard en l'activitat normal de MERCABARNA, o 

produïts com a conseqüència de l'incompliment, o compliment defectuós, del 

servei contractat a les instal·lacions de MERCABARNA. 

 

El Contractista queda obligada a mantenir l'assegurança de responsabilitat civil, 

que s'ha fet referència a la clàusula 18 d'aquest contracte, per tot el temps de 

duració del present contracte i dels eventuals períodes transitoris que s'acordin, 

fent-se necessari justificar aquesta circumstància per als efectes oportuns. 

 

Seran per compte del Contractista les indemnitzacions per prejudicis que es causin 

a tercers per interrupció de serveis públics o particulars. 

 

23. IVA, Despeses i Impostos 

 

El present contracte està subjecte a l'Impost sobre el Valor Afegit aclarint, als 

efectes oportuns que, qualsevol altre impost, despesa i altres exaccions que 

puguin derivar-se del present contracte, siguin de caràcter estatal, autonòmic, 

provincial, o local, seran de compte exclusiu del Contractista qualsevol que sigui el 

seu import o quantia, així com tots aquells que es derivin, o puguin derivar-se, del 

desenvolupament de la seva activitat. 

 

24. Cessió del contracte 

 

Atenent el seu caràcter "intuito personae", els drets i obligacions del present 

contracte no podran ser cedits pel Contractista a tercers, constituint la seva cessió 

causa automàtica, i sense perjudici de les conseqüències indemnitzatòries que 

l'esmentada resolució generi. 

 

25. Interpretació  

 

En cas de discrepància entre aquest contracte i qualsevol documentació 

presentada per ______________________tindrà prevalença, en tots els casos, el 

present contracte i la seva documentació complementària. 

 



Per a la interpretació, execució o possible resolució del contracte, les parts hauran 

de fer tots els esforços necessaris per resoldre, de manera amistosa, totes les 

controvèrsies que puguin sorgir. 

 

Si això no fos possible les parts, amb renúncia del seu propi fur, i per totes les 

qüestions litigioses que poguessin derivar-se d'aquest contracte, es sotmeten, 

expressament, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona renunciant als 

del seu propi fur si fossin altres. 

 

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per 

duplicat exemplar, i a un sol efecte, a la ciutat i data de l'encapçalament. 

 

 

Per _________________________ Per MERCADOS DE 

ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, 

S.A "MERCABARNA"  

 

 

 

Sr. ____________________________ Sr. Josep Tejedo i Fernández 

   


	Barcelona, a _______________ de 2015
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