CODI DE CONDUCTA PER A PROVEÏDORS

INTRODUCCIÓ
Aquest codi defineix les obligacions que les empreses i entitats licitadores i
adjudicatàries del contracte han de respectar amb la finalitat de garantir la integritat del
procés de contractació pública i fomentar la cultura de la transparència en la societat,
de manera que es desenvolupa amb això una cultura de prevenció en la matèria, es
dota de més transparència el procés de contractació pública i es promou una
competència més alta en la contractació pública.

1. OBLIGATORIETAT
1.1. La subscripció d’un compromís de compliment d’aquest codi serà requisit obligat
per a concórrer a qualsevol contractació promoguda per Les Arts.
1.2. Les empreses o entitats licitadores es comprometen a complir amb les obligacions
que conté aquest codi i a denunciar qualsevol actuació irregular i incompliment per part
d’altres empreses participants en el procés de contractació de què tinguen coneixement.
1.3. Els compromisos recollits en aquest codi tenen el caràcter de condició especial
d’execució, amb els efectes legalment previstos per a això.

2. ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÉS
En el moment de presentar la seua oferta, l’empresa o entitat licitadora haurà de declarar
que no té cap conflicte d’interessos amb Les Arts o amb el seu personal, o amb altres
licitadors o parts interessades en el contracte. Si durant el període d’execució del
contracte es produeix aquesta situació, el contractista ho comunicarà a Les Arts.
Es defineix el conflicte d’interessos com aquella situació en què sobrevé una
contraposició entre l’interés propi i l’institucional, de manera que el judici de l’individu i
la integritat d’una acció tendeixen a estar indegudament influïts per l’interés particular.
En concret, es considerarà que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i
objectiu de les funcions dels diversos intervinents es veja compromés per raons
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interés econòmic o per qualsevol altre
motiu de comunitat d’interessos amb el beneficiari.

3. RESPECTE Al DRET DE LA COMPETÈNCIA
3.1. La participació de l’empresa o entitat en el procés de contractació serà competitiva
i s’abstindrà de qualsevol pràctica contrària a la competència.
3.2. Les empreses i entitats licitadores hauran d’actuar en tot moment amb imparcialitat
i de bona fe, conformement al codi deontològic de la seua professió.
3.3. En particular, les empreses i entitats licitadores es comprometen a no aconseguir
acords amb altres empreses o operadors econòmics amb la finalitat de falsejar o
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manipular el resultat d’un procediment de contractació. Això inclou, sense caràcter
exhaustiu, qualsevol acord tendent a la determinació prèvia del preu del futur contracte
o qualsevol altra condició comercial, o per a repartir-se el mercat, amb l’objectiu
d’obtindre més beneficis del contracte.
3.4. Igualment, les empreses i entitats licitadores evitaran presentar ofertes
voluntàriament errònies o amb diferències significatives de preus o especificacions al
mercat que no respecten la legislació vigent en matèria de contractació pública.
3.5. Qualsevol intent d’una empresa o entitat per a exercir pressió, obtindre informació
confidencial o pretendre influir sobre el proponent de la contractació, sobre la mesa de
contractació i/o sobre l’òrgan de contractació al llarg del procediment de contractació,
tindrà com a conseqüència el rebuig de la seua proposta o oferta.

4. PREPARACIÓ I DISSENY DEL CONTRACTE
4.1. En el cas que l’empresa o entitat participe en consultes preliminars del mercat
formalitzades d’acord amb la regulació vigent o en la definició de les necessitats, objecte
i requisits, prescripcions, preus, planificació o elecció del procediment de la licitació, ho
farà sense pretensió de restricció de competència, i haurà de quedar garantida
l’existència de competència i l’absència d’avantatges per a un licitador concret.
4.2. L’empresa o entitat evitarà l’afavoriment d’inclusió d’especificacions tècniques o de
requeriments innecessaris per a l’assoliment de la finalitat del contracte que suposen
una restricció de la competència, i facilitarà a Les Arts únicament i exclusiva la
informació rellevant i objectiva suficient per al futur disseny del contracte.
4.3. L’empresa o entitat no oferirà valoracions econòmiques sobrevalorades o
infravalorades.
4.4. Si qualsevol empresa o entitat observa la inclusió en les licitacions de prescripcions
o requeriments restrictius de la competència, ho ha de posar en coneixement de l’òrgan
de contractació de Les Arts immediatament.

5. ACCÉS A LA INFORMACIÓ DURANT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
5.1. El contractista i el seu personal estaran subjectes al secret professional i tractaran
de manera confidencial tota la informació que obtinguen com a conseqüència de
l’execució del contracte.
L’obligació de confidencialitat romandrà una vegada conclosa la seua relació amb Les
Arts i comprendrà l’obligació de retornar qualsevol material relacionat amb Les Arts que
l’adjudicatari tinga en el seu poder.
5.2. Les empreses o entitats interessades en una licitació no entraran en contacte amb
el personal del poder adjudicador responsable de la licitació del contracte durant la seua
tramitació, excepte per a obtindre informació addicional o aclariments sobre els plecs i
altra documentació complementària en els termes previstos en la legislació vigent en
matèria de contractació pública.
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6. PROHIBICIÓ DE SUBORN
Queda terminantment prohibit el suborn. S’entén per suborn l’oferiment, promesa,
lliurament, acceptació o exigència de qualsevol tipus d’incentiu perquè una persona
duga a terme o s’abstinga de dur a terme actes relacionats amb l’adjudicació i/o execució
d’un contracte.
Els incentius poden consistir en obsequis, préstecs, comissions, recompenses o altres
avantatges (prestació de serveis, donacions, etc.).
Això inclou no només qualsevol tipus de suborn a empleats de Les Arts, sinó també a
qualsevol operador econòmic.

7. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista executarà el contracte d’acord amb les condicions acordades i evitarà
qualsevol abús relacionat amb l’objecte, la qualitat, el preu o altres elements.
En cap cas es lliurarà cap quantitat o pagament d’“agilització” per a assegurar o
accelerar l’execució d’un acte habitual o necessari.
L’empresa o entitat que tinga coneixement d’una reclamació en aquest sentit, la posarà
en coneixement de l’òrgan de contractació.

8. SUBCONTRACTACIÓ
8.1. Sense perjudici de les previsions legals aplicables, el contractista s’obliga a
comunicar simultàniament a l’inici de l’execució del contracte la informació detallada dels
seus subcontractistes (part que s’ha de subcontractar, identitat, dades de contacte,
representant o representants legals del subcontractista, justificació suficient de l’aptitud
dels subcontractistes i acreditació de no estar incurs en prohibició de contractar).
8.2. A petició de l’òrgan de contractació, haurà d’aportar una còpia del contracte subscrit
amb el subcontractista i una justificació d’abonament del preu amb la identificació
concreta de les prestacions executades.
8.3. En cap cas podrà utilitzar-se el recurs a la subcontractació per a la comissió de
pràctiques col·lusòries o anticompetitives.
8.4. S’informarà l’empresa subcontractada del contingut d’aquest codi i de l’obligació de
complir-lo.

9. MODIFICACIÓ IRREGULAR DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se en els supòsits legalment previstos. Si es
detecten irregularitats en la facturació de treballs no executats o diferents dels
contractats sense que s’haja acordat la modificació del contracte, s’imposaran les
penalitats pertinents, sense perjudici de les obligacions econòmiques que corresponga
imposar al personal responsable del contracte.
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10. INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DEL CONTRACTE
10.1. El contractista es compromet a presentar, a petició de l’òrgan de contractació, tots
els documents justificatius de les condicions d’execució del contracte.
10.2. Les empreses o entitats licitadores consenten la realització de tots els controls
documentals o in situ que es consideren necessaris per a reunir proves que corroboren
la sospita que s’ha produït qualsevol tipus de pràctiques anticompetitives o corruptes.
10.3. S’admetran les informacions obtingudes de qualsevol font, sempre que es duguen
a terme amb l’objectiu de pretendre posar de manifest l’existència de vulneracions
d’aquests compromisos en un contracte de Les Arts.
Les denúncies, que hauran de formalitzar-se a través dels canals establits a aquest
efecte, podran ser anònimes. Sense perjudici del secret de les actuacions, s’haurà de
comunicar al denunciant si s’ha procedit o no a la incoació d’un expedient d’investigació
i, si escau, de les sancions finalment imposades.

11. EFECTES
Si es descobreixen pràctiques de corrupció o anticompetitives de qualsevol naturalesa
en qualsevol fase del procediment de contractació, prèviament al procediment
contradictori amb l’entitat afectada, es procedirà al rebuig de l’oferta, amb independència
que es traslladen les actuacions a les autoritats competents per a l’exercici de les
accions jurisdiccionals que puguen derivar-se’n.
L’incompliment de qualsevol dels compromisos inclosos en aquest codi en fase
d’execució de contracte comportarà, prèviament al procediment contradictori amb
l’entitat afectada, bé la imposició d’una penalitat greu, que, en proporció a la seua
gravetat, podrà arribar al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs; o bé, la resolució del
contracte quan la gravetat així ho aconselle i hi medie dol, culpa o negligència. Això,
sense perjudici de la possibilitat de dur a terme una tramitació separada d’expedient per
a declarar la prohibició de contractar.
Aquestes penalitats són contractuals i, per tant, no exclouen o substitueixen de
qualsevol manera les sancions penals, civils, disciplinàries o administratives establides
legalment.

12. COMUNICACIONS
Les comunicacions fetes a l’empara del present codi, que bé continguen denúncies
d’incompliment o bé consultes relatives a la interpretació o aplicació d’aquest, podran
fer-se arribar a Les Arts a través de l’adreça electrònica següent:
canaletico@lesarts.com
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