Ajuntament de Baix Pallars

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPOSITS D’AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DE BAIX PALLARS.

1.- Antecedents
L’Ajuntament de Baix Pallars i d’acord amb el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel
qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, té la
responsabilitat de garantir que l’aigua del municipi sigui apta per al consum en el punt
de lliurament al consumidor i li correspon el control de la qualitat.
1.1.- Legislació
- Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
- Reial Decret 314/2016, que modifica el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
- Ordre DEF/2150/2013, que desenvolupa, en l’àmbit del Ministeri de Defensa, l’aplicació
del Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.
- Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà. Correcció d’errades.
- Directiva 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
- Real Decreto 865/2003, de 4 de juliol, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionel·losis.
- Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se normalizan la inscripción y
funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
- Decreto 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre oficial d’establiments i
serveis plaguicides.
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1.2.- Aigua de consum humà
Es considera aigües de consum humà:
- Les subministrades per a beureu, cuinar, preparar aliments o altres usos domèstics
mitjançant xarxes de distribució o cisternes.
- Les subministrades per a beure, cuinar, preparar aliments o altres usos higiènica en
activitats comercials o públiques:
- Establiments turístics i de lleure (hotels, càmpings, albergs, cases de colònies,
etc).
- Centres d’ensenyament o Contres sociosanitaris (geriàtrics, hospitals, etc).
- Locals públics (centres comercials, edificis administratius).
- Habitatges de lloguer.
- Establiments de restauració comercial i social.
- Les utilitzades en indústries alimentàries per a fins de fabricació, tractament,
conservació o comercialització de productes o substàncies destinats al consum humà i
les que s’utilitzen per a la neteja de superfícies objectes i materials que puguin estar en
contacte amb els aliments.
Restaran excloses d’aquesta consideració, les aigües de les indústries alimentàries i dels
establiments de restauració comercial i social, destinades als usos següents:
- Els establerts per la normativa (producció de vapor, calderes, etc)
- Les zones exteriors de les indústries
- Els corrals
- El rentat de vehicles de transport d’animals
- Aquells que disposin d’autorització expressa d’acord amb la valoració del Pla
d’autocontrol basat en el sistema APPCC, sempre que la qualitat de les aigües
utilitzades no afecti la salubritat del producte alimentari.
2.- Objecte i abast del contracte
2.1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la realització de la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua
potable del municipi de Baix Pallars i la posterior elaboració d’un informe tècnic
acompanyat del certificat corresponent.
2.2.- Abast del contracte
El servei contractat s’aplicarà a tots els dipòsits del municipi que figuren en el punt 4
d’aquest plec de prescripcions tècniques.
Els serveis a contractar inclouran:
- la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable.
- elaboració dels informes tècnics i dels certificats corresponents.
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Codi CPV: 90913200-2
3.- Informació confidencial
En aquets plec únicament constarà el nom del nucli al qual abasteix el dipòsit i la seva
capacitat, sense estar georeferenciat, ja que per temes de seguretat s’obvia aquesta
informació.
Les empreses que es presentin a la licitació poden sol·licitar més informació a l’adreça
ajuntament@baixpallars.ddl.net.
4.- Requisits del servei
El procés que s’ha de seguir per procedir a la desinfecció dels dipòsits és el següent:
- Neteja del perímetre exterior i interior de la trapa o porta amb aigua corrent a pressió
per evitar que caiguin residus i matèria orgànica a l’interior del dipòsit.
- Eliminació i extracció dels residus sòlids i restes de matèria orgànica de tot els dipòsits,
tant parets, escales, pilars, tubs, boies, flotadors, etc.
La neteja s’ha de fer amb equips d’alta pressió (250kg/cm).
- Desinfecció amb solució d’aigua i desinfectants de tot el dipòsit (parets, escales, pilars,
tubs, boies i flotadors).
Aquest procés s’ha de fer a una pressió de com a mínim 3kg/cm. La solució cal deixar-la
actuar.
- Neutralització de la solució d’aigua i desinfectants.
- Aclarir tot el dipòsit amb aigua corrent a una pressió de 250 kg/cm.
- Tancar la valvuleria i comprovar que el dipòsit es comença a omplir correctament.
- Comprovar el correcte funcionament dels equips de cloració.
L’empresa licitadora ha de fer els corresponents informes, un per cada dipòsit netejat.
En l’informe ha de constar-hi com a mínim:
- Dades del responsable que signa l’informe.
- Data de la neteja i desinfecció.
- Estat del dipòsit abans de la neteja.
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- Productes químics i solucions aquoses amb què s’ha netejat el dipòsit.
- Fotografies anteriors i posteriors a la neteja.
- Estat en què ha quedat la instal·lació (correcte funcionament dels equips de cloració,
entrada d’aigua, tancament de les portes...)
- Emissió del corresponent certificat d’acord amb la normativa vigent a Catalunya (Reial
Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la
prevenció i control de la legionel·losis.
- Data i signatura.
Dipòsits del municipi de Baix Pallars que s’han de netejar i desinfectar:
Dipòsit
Gerri de la Sal
Peramea
Montcortés
Sellui
Bretui
Peracalç
Enseu
Bresca
Baén
Balestui
Useu
Pujol
Mentui

Capacitat
143 m3
97 m3
110 m3
92 m3
28 m3
21 m3
30 m3
30 m3
30 m3
20 m3
14 m3
20 m3
20 m3

5.- Requeriments tècnics
Les empreses que es presenten a la licitació han de complir els requeriments següents:
- Els equips de treballs han d’estar formats com a mínim de tres operaris per cada
operació de neteja i desinfecció. Es obligatori aportar, com a mínim, els mitjans auxiliars
següents:
Grups electrògens
Estris de neteja corrents, mànegues i altres accessoris
Equips de neteja per pressió d’aigua
Eines manuals
Eines elèctriques
Bombes d’exhaurir
Bastides
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Il·luminació a 24 V., segons R.E.B.T
Altres que siguin necessàries pel desenvolupament exhaustiu de les tasques
- Disposar de les corresponents acreditacions per poder treballar en espais confinats.
Tots els membres del equip han de tenir la formació del lloc de treball.
Mínim un membre de l’equip, ha de tenir la formació bàsica de prevenció actuant
preferentment i presencialment com a recurs preventiu controlant els riscos i les
mesures preventives de les tasques a realitzar.
Mínim dos membres de l’equip, han de tenir la formació especifica d’espais confinats.
- Complir amb la normativa de Seguretat i Salut.
- Complir amb la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Disposar dels equips de protecció col·lectiva i individual següents:
Proteccions col·lectives:
Equips de respiració assistida
Equips de detecció de gasos
Trípode de seguretat i rescat
Winche de rescat
Escales de seguretat portàtils
Focus d’il·luminació portàtils segons R.E.B.T
Proteccions individuals:
Guants p/quim m/org
Mascaretes carbó actiu / Mascaretes facials més filtres
Casc de protecció
Protectors de visió
Roba de protecció AV
Roba impermeable i botes d’aigua
Arnes de seguretat
Sistema anticaigudes personal o anàleg
EPI’s necessaris per a la prevenció del COVID19
- Tots els productes d’aplicació en la prestació del servei emprats en les tasques de
neteja i/o desinfecció, hauran de ser productes d’aplicació específics per tractament
d’aigua potable.
- Disposar de vehicle tot terreny per accedir als dipòsits. La brigada municipal no es farà
càrrec del trasllat de material ni treballadors de l’empresa adjudicatària.
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- Qualsevol mitjà tècnic, de transport, sistema d’emmagatzematge d’aigua, mitjà humà,
seguretat i gestió de residus necessari pel desenvolupament de la feina i el seu correcte
acabat, aniran a càrrec del contractista i el seu cost, anirà incorporat en el preu de
l’oferta.
L’empresa adjudicatària i el personal de la brigada municipal, prèviament a l’inici de les
tasques encomanades, pactaran la planificació de les feines a fer.
L’empresa adjudicatària farà les neteges i desinfeccions respectant en tot moment la
planificació prèvia.
En cap cas es podrà alterar la planificació pactada entre les parts, doncs a l’actuar en els
dipòsits d’aigua, cal avisar als veïns amb suficient antelació i no es possible treballar
precipitadament.
6.- Perfil del contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir a la
següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword
=pallars&reqCode=viewDetail&idCap=3184957
7.- Durada del contracte
La durada del contracte serà de tres anys prorrogable a dos anys més.
8.- Capacitat per contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar.
La capacitat d’obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar
s’acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
acredita, d’acord amb l’en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions
d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
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professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

9.- Import de la licitació
Preu per anualitat:
Pressupost base del total del contracte: 34.313,79 € (IVA inclòs)
Pressupost base anual: 6.862,76 € (IVA inclòs)
Valor estimat anual: 5.671,70 € (sense IVA)
Preu de licitació anual: 6.862,76 € (IVA inclòs)

Gerri de la Sal, 4 de març de 2021.
Document signat electrònicament.
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