CONTRACTE PRIVAT

SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS
D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES
INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL
NOSTRAIGUA

Expedient 902/2020
Mont-roig del Camp

CONTRACTE EXPEDIENT 902/2020

A Mont-roig del Camp, a 19 de novembre de 2020

REUNITS
D’una part el Sr. Vicente Pérez Mula, en la seva qualitat de Vicepresident del
Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua, (en
endavant el CONTRACTANT o NOSTRAIGUA) amb CIF Q4300259A i domicili a
l’Avinguda Barcelona, 188, locals 19-20, assistit per Octavi Anguera Ortiga,
secretari del Consell d’Administració.
D’una altra part, el Sr. Josep Joan Domènech Margalef, major d’edat, amb DNI
39860842W, actuant en nom i representació de l’empresa Ambient Servei Control
de Plagues S.L., (en endavant el CONTRACTISTA) amb CIF B43120534, domiciliada
al carrer Amunt, nº 2 Baixos, 43891 Vandellòs, Tarragona.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per obligar-se i

MANIFESTEN
Primer.- Que Ambient
CONTRACTISTA):

Servei

Control

de

Plagues

S.L.,

(en

endavant

a) És una empresa independent, legalment constituïda d’acord amb la legislació
vigent i l’objecte social de la qual és (entre d’altres) el desenvolupament dels
serveis de neteja de dipòsits.
b) Realitza una activitat empresarial pròpia per a diferents clients, consistent
entre altres en treballs diversos de higienització, desinfecció, desinsectació i
desratització, comptant a tal efecte amb tots els mitjans necessaris.
Segon.- Que L’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua, (en endavant
CONTRATANT o NOSTRAIGUA) és una entitat pública empresarial local de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de conformitat amb la normativa reguladora
de les bases de règim local, que es regeix pel dret privat, excepte en la formació i
voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de els potestats administratives que li siguin
atribuïdes i en els aspectes que li són atribuïts per la legislació local vigent i a la
legislació jurídico-pública que li sigui d’atribució; que té com a objecte la gestió
directa dels serveis públics de subministrament d’aigua potable, clavegueram i
depuració d'aigües residuals, consistents en la captació, la regulació, la conducció,
el tractament, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la
recollida, la conducció, el tractament, la depuració, la reutilització i l’abocament
d’aigües pluvials i residuals per al municipi de Mont-roig del Camp i que forma part
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del sector públic definit a l’article 3 de la LCSP com a poder adjudicador no
administració pública.
Tercer.- Que Nostraigua ha convocat una licitació per l’adjudicació del contracte
del servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum humà de
les instal·lacions que gestiona l’EPEL Nostraigua, publicant-se el corresponent
anunci en el perfil de contractant de Nostraigua.
Quart.- Per resolució de la Vicepresidència de data 27 d’octubre de 2020, el
contracte de serveis esmenat es va adjudicar a l’empresa Ambient Servei Control
de Plagues S.L. prèvia acreditació de les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari i
constituïda la garantia definitiva, exigides en el Plec de Clàusules Administratives de
la licitació. La garantia definitiva ha quedat dipositada a disposició de Nostraigua als
efectes previstos en l’esmentat Plec.
Cinquè.- L’Adjudicatari ha acreditat davant Nostraigua, la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del
present Contracte, i ha presentat l’assegurança de responsabilitat civil exigida en el
Plec de Clàusules Administratives de la licitació.
Les parts procedeixen a la formalització del contracte de serveis abans esmentat,
subjecte a les següents,

CLÀUSULES
1.- Objecte
1.1.- NOSTRAIGUA d’una part i d’altre part Ambient Servei Control de Plagues S.L,
assumint la integritat dels drets i obligacions dimanats del present document,
formalitzen el contracte de servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de
consum humà de les instal·lacions que gestiona l’EPEL Nostraigua amb estricta
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació i al Plec de
Prescripcions tècniques particulars de la licitació.
S’annexen com a documents contractuals els següents:
a) El Plec de clàusules administratives de la licitació, com annex núm. I.
b) El Plec de clàusules tècniques, com annex núm. II.
c) Proposta del contractista, com annex núm. III.
d) Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. IV.
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella
signada per les parts formant part integrant del Contracte.
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L’Adjudicatari presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que
regeix el contracte i que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se
sotmeten ambdues parts.
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació
continguda en el sobre núm. A i del sobre núm. C presentada per l’Adjudicatari per
participar a la licitació convocada per a l’adjudicació del contracte de serveis, la
qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest contracte
o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte
contractual i de les obligacions de l’Adjudicatari.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals,
serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per
l’ordre de llur numeració.
1.2.- L’Adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentació contractuals, quina interpretació i
definició dels detalls correspondrà al Responsable del contracte, i pel preu que es
detalla en el present contracte.
2.- Preu
L’import d’adjudicació del servei d’aquest contracte, s’estableix en un import total
de CINQUANTA SIS MIL NOU CENTS VUITANTA EUROS, (56.980,00 €) IVA, exclòs.
La quantitat de 56.980,00 €, establerta com a contraprestació per l’execució del
servei objecte del present contracte, comprenen totes les despeses generals, de
gestió, beneficis, tributs i transport, a excepció de l’IVA, sense que, per tant, pugui
repercutir-se cap quantitat addicional per l’execució del present contracte.

3.- Durada del contracte
El termini estimat de la duració dels treballs d’execució del servei és de 2 anys a
partir de la signatura del contracte. Aquest contracte preveu dues possibles
pròrrogues d’un any cadascuna. El termini d’execució del servei només es podrà
ampliar per causes degudament justificades no imputables al contractista. En
aquest cas, el nou termini serà obligatori per a l’empresa contractista.

4.- Persona responsable del contracte per part de Ambient Servei Control
de Plagues S.L.
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Queda nomenat com a representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte a el Sr. Alexander
Lecea Secreve qui actuarà com a responsable del contracte.
5.- Persona responsable del contracte per part de Nostraigua
D’acord amb el previst en la clàusula 25 del Plec de clàusules administratives es
nomena com a responsable del Contracte a el Sr. Héctor Hernández Rodríguez

En tot allò que no s’estableix en el present contracte, en el seu plec de clàusules
administratives i en el plec prescripcions tècniques, seran d’aplicació les
disposicions generals de contractació i tota la resta de normes de caràcter
subsidiari.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de
signatura electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que
la data de formalització del contracte que es tindrà en consideració a efectes del
còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la que consta en
l’encapçalament del present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica.
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ANNEX I. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

6

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS
D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA
L’EPEL NOSTRAIGUA
EXPEDIENT 902/2020
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT Servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua
de consum humà de les instal·lacions que
gestiona l’EPEL Nostraigua
902/2020

NÚM. EXPEDIENT

I.- DISPOSICIONS GENERALS
OBJECTE DEL CONTRACTE

1

El present plec té per objecte la contractació del servei de neteja i desinfecció dels
dipòsits d’aigua de consum humà de les instal·lacions que gestiona l’EPEL Nostraigua

NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER
Les definides als plecs
VARIANTS: No s’admet la presentació de variants
NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

2

Contracte privat (efectes i extinció)
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Procediment d’adjudicació
Subjecte a regulació harmonitzada
Procedència de recurs especial
Divisió en lots

Ordinària
Obert
No
Si (article 44 de la Llei 9/2017)
No es preveu
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CPV: 90913200-2: Serveis de neteja de dipòsits

PERFIL DEL CONTRACTANT

3

RÈGIM ECONÒMIC

4

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pressupost base de licitació
Pròrroga 1
Pròrroga 2
Modificacions (20%)
Subvencions
Total valor estimat del contracte
REVISIÓ DE PREUS
Fórmula de revisió de preus

82.280,00 €, IVA inclòs
34.000,00 €, IVA exclòs
34.000,00 €, IVA exclòs
27.200,00 €, IVA exclòs
No procedeix
163.200,00 € (IVA exclòs)
No es preveu la revisió de preus en els
quatre anys del contracte, incloses les
pròrrogues

TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Durada inicial
2 anys
Pròrrogues
2 pròrrogues d’un any cadascuna

5

CONDICIONS DELS LICITADORS

6

SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
Acreditació de solvència
Establerta a l’annex 4
Alternativa de classificació
No s’exigeix
Acreditació assegurança RC
Establerta a l’annex 4

7

GARANTIA PROVISONAL
Import de garantia provisional

8
No procedeix

PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT I TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Termini de presentació de proposicions 15 dies naturals des de l’endemà de la
publicació al perfil del contractant

9
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II.- LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS

10

FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES



Manual

Electrònica

Manual i Electrònica

La documentació presentada pel licitador haurà d’estar perfectament indexada i seguirà
l’ordre correlatiu estipulat en aquest plec per tal de permetre una ràpida localització. En
cas contrari la Mesa de Contractació no la revisarà
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

11

ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS

12

MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES

13

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

14
No procedeix

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

15

GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA

16

Definitiva

5% sobre el preu de l’adjudicació

Termini de garantia

Transcorregut 1 mes de la finalització total del
contracte.

DESPESES I IMPOSTOS

17

No es preveuen
RENÚNCIA I DESISTIMENT

18

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

19

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

20

PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ

21

RETORN DE DOCUMENTACIÓ

22
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Criteri d’ofertes anormalment baixes

III.- EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

23

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

24

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

25

COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

26

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

27

PENALITATS PER INCOMPLIMENT

28

DRETS, OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

29

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA DELS CONTRACTISTES

30

PRERROGATIVES I OBLIGACIONS DE NOSTRAIGUA

31

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

32
33
No
Si
Si
No

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

34

RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

35

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

36

PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

37
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SUBCONTRACTACIÓ, SUCCESSIÓ I CESSIÓ
SUBCONTRACTACIÓ OBLIGATÓRIA
S’AUTORITZA A SUBCONTRACTAR
CAL ESPECIFICAR LA SUBCONTRACTACIÓ
S’AUTORITZA LA CESSIÓ

IV.- RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
REGIM DE RECURSOS

38

TRIBUNALS COMPETENTS

39

ANNEXOS
ANNEX 1

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (en substitució del DEUC)

ANNEX 2

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EMPRESA INSCRITA AL
RELI /ROLECE

ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE
L’OBLIGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

ANNEX 4

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA

ANNEX 5

COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE
MITJANS TÈCNICS, MATERIALS I/O PERSONALS

ANNEX 6

MODEL DE CONTINGUT DE LA PROPOSTA VALORABLE SEGONS
JUDICI DE VALOR

ANNEX 7

MODEL DE CONTINGUT DE LA PROPOSTA VALORABLE PER
APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE FÒRMULES

ANNEX 8

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I PONDERACIÓ DELS
MATEIXOS

ANNEX 9

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ANNEX 10

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Article 202
de la Llei 9/2017)

ANNEX 11

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

ANNEX 12

MODEL D’AVAL PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

ANNEX 13

MODEL D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

ANNEX 14

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

COMPLIMENT

EN

MATÈRIA

DE

DE

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
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EL

I.- DISPOSICIONS GENERALS
1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest plec és el d’establir els pactes i condicions definidors dels drets i
obligacions que regeixen la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i extinció
del contracte del SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL NOSTRAIGUA
CPV
90913200-2: Serveis de neteja de dipòsits
Admissió de variants
No s’admet la presentació de variants.
Necessitats

L’EPEL Nostraigua en l’exercici de la seva activitat, necessita dels serveis especificats i
no disposa ni dels mitjans materials ni del personal amb capacitació necessaris per cobrir
aquestes necessitats.

2. NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
L’EPEL NOSTRAIGUA (en endavant l’EPE Nostraigua, Nostraigua o l’Entitat), és una
entitat pública empresarial local que forma part del sector públic definida a l’article 3 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i té la consideració
de poder adjudicador no administració pública (PANAP).
El contracte que regula aquest plec és un contracte privat de serveis, quant als efectes i
l’extinció, segons s’estableix a l’apartat 1 de l’article 319 de la Llei 9/2017, de 8 de
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La celebració d’aquest contracte resulta necessària pel compliment i realització de les
finalitats de l’EPEL Nostraigua. En particular, les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant aquest contracte són les neteges i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum
humà que gestiona l’EPEL Nostraigua en compliment del Programa de vigilància i control
sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya i del Pla d’autocontrol del sistema
d’abastament d’aigua potable del municipi de Mont-roig del Camp així com per donar
compliment a les directrius que senyala el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual
s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum i la normativa
complementaria.

novembre, de Contractes del Sector Públic.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa a la
preparació i adjudicació del contracte.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (llevat de l’art. 8 que ha quedat derogat).
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP (RGLCAP).
e) Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifica alguns preceptes del Reial decret
1098/2011.
f) Plec de clàusules administratives particulars
g) Plec de prescripcions tècniques.
Queda prohibida la negociació dels termes del contracte amb les persones licitadores.
En cas de discordança entre aquest plec i la resta de documentació contractual, prevaldrà
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, atès
que contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte. El Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, revestiran
caràcter contractual i hauran de ser signats, en prova de conformitat, per la persona
adjudicatària, en el mateix acte de formalització del contracte.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en
compte aquest plec i el plec de prescripcions tècniques particulars si és procedent, que
prevaldran sobre qualsevol altra norma. La interpretació del contracte, de les clàusules
d’aquest plec i de les prescripcions tècniques correspondrà a Nostraigua. En el supòsit
que aquest plec sigui traduït al castellà, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua catalana.
Forma de tramitació: ORDINÀRIA
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La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada dels licitadors del
contingut d’aquest plec i de la totalitat de documentació que conforma la present licitació
sense cap excepció o reserva.

Procediment d’adjudicació
L’expedient d’aquesta contractació es farà mitjançant procediment OBERT, en aplicació
de l’article 116 i 156 i següents de la LCSP, conformement amb els requisits que s’hi
contenen, amb diversos criteris d’adjudicació.
Aquest procediment no té la consideració de contracte subjecte a regulació
harmonitzada pel fet de tenir un import inferior al que estableix la Ordre HAC/1272/2019,
de 16 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a
l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2020 (214.000,00€
en contractes de serveis).
Així mateix, si es susceptible de recurs especial per ser l’import del contracte superior
al que estableix l’article 44 de la LCSP (100.000,00 € en contractes de serveis).
Divisió en lots
El fet de dividir el contracte en lots implicaria la necessitat de coordinar l’execució de les
diferents prestacions pels diferents contractistes i que no es poguessin aprofitar les
sinèrgies dels desplaçaments per al transport de diferents centres, amb la conseqüent
disminució de l’eficiència de la seva correcta execució.
Per aquest motiu aquest contracte no es dividirà en lots.

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, l’EPE
Nostraigua compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina
http://nostraigua.cat/transparencia/perfil-del-contractant.
La unitat gestora de l’expedient és el l’Àrea d’Administració.
Els dubtes o consultes sobre la licitació es podran dirigir per escrit a l’adreça electrònica
administracio@nostraigua.cat fins a 6 dies hàbils anteriors a la finalització del termini per
presentar propostes. Les que es formulin posterior a aquella data no seran resoltes, llevat
que es refereixen a la forma de presentar la documentació en la licitació.
La resposta a les consultes formulades es publicaran a la plataforma de contractació.
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3. PERFIL DEL CONTRACTANT

4. REGIM ECONÒMIC
El pressupost base de licitació és el que es fixa en el quadre de característiques i
constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels
licitadors excedeixen el tipus de licitació.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per
sobre el pressupost de licitació.
El valor estimat del contracte tindrà en compte, segons l’art. 101 de la LCSP, el valor
estimat dels serveis que l’administració posa a disposició del contractista, sempre que
siguin necessaris per l’execució del contracte i els següents conceptes:
- Import de les pròrrogues previstes
- Import de les modificacions previstes.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En els preus es consideren inclosos els tributs, les taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant l’execució del contracte.

En aquest supòsit, el contracte formalitzat no tindrà eficàcia i l’òrgan de contractació
podrà acordar la finalització de l’expedient de contractació per incompliment de la
condició suspensiva, amb l’única indemnització possible de les despeses que hagués
pogut tenir la persona licitadora pel conjunt d’actuacions realitzades en la participació del
procediment de licitació però sense que s’apliquin les indemnitzacions previstes a la Llei
pels supòsits de suspensió o extinció contractual.
El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, es a dir:
1. La totalitat dels conceptes que es fan constar als plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques.
2. Les despeses de formalització del contracte, excepte les d’escriptura pública,
d’acord amb la clàusula 22 d’aquest plec.
3. La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del contractista
en la seva execució.
4. L’import de totes les carregues laborals de qualsevol tipus.

9

Codi Validació: AZQDYPQYJCDMR7J3QQWY5QH3S | Verificació: https://nostraigua.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 74

Quan el contracte es formalitzi en exercici anterior al de la iniciació de l’execució,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit per a
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent, la qual cosa
està condicionada al fet que els pressupostos que s’aprovin per a l’exercici en qüestió,
continguin crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries per al seu
finançament.

5. Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la
sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució del
contracte, si fos procedent.
6. Les despeses que derivin de l’execució material del contracte, les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial.
El càlcul dels imports de licitació i del valor estimat del contracte es desenvolupen a
continuació:
Càlcul dels imports de licitació i del valor estimat del contracte
a) Càlcul de l’import anual de la prestació del servei:

Dipòsit Peiró
Dipòsit carrer d’Amunt
Dipòsit de les Creus
Dipòsit General de Miami
Dipòsit antic de Miami
Dipòsit de Sant Jordi
Dipòsit de Sant Jaume
Dipòsit Príncep d’Espanya
Dipòsit Ermita
Dipòsit Club Mont-Roig
Dipòsit Rustical Balneari
Dipòsit Part Alta
Dipòsit Part Baixa
Dipòsit regulador d’Hifrensa (les dues
càmeres es netejaran per separat, i
l'import és el de la neteja de les 2
càmeres)
Dipòsit Rustical Mont-Roig
Dipòsit Sant Miquel
Dipòsit Masos
Dipòsit Guardamar
Dipòsit Solemio
Dipòsit Costa Zèfir
Dipòsit Cap de Terme
Dipòsit Pi Alt
Dipòsit Heromar
Dipòsit Via Marina
Dipòsit Casalot - Zona Ranxos
Dipòsit Casalot - Zona Roma
Dipòsit Bonmont

N

Núm.
Vasos

VOL
(M3)

HORARI

Import de
licitació

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2200
100
300
2200
800
50
80
80
40
50
20
40
40

NIT
DIA
NIT
NIT
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
NIT
NIT
DIA
DIA

3.400,00 €
680,00 €
1.360,00 €
3.400,00 €
1.360,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €

D14

2

700

NIT

2.720,00 €

D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

250
240
800
60
550
500
300
300
300
300
200
200
600

NIT
NIT
NIT
NIT
NIT
NIT
DIA
DIA
DIA
NIT
NIT
NIT
NIT

1.020,00 €
1.700,00 €
1.360,00 €
1.020,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.700,00 €

Import anual de prestació del servei (IVA NO INCLÒS)

34.000,00 €
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Dipòsits d’aigua potable

b) Càlcul del pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació, tenint en comte els serveis prestats en els dos anys
de durada del contracte, que els dipòsits s’han de netejar una vegada a l’any, i
segons el que estableix l’article 100 de la LCSP, és de de 82.280,00 € (IVA inclòs),
d’acord amb el desglossament següent:
 Base imposable:

68.000,00€

 IVA:

14.280,00€

c) La relació de proporcions de cost per al total del pressupost base de licitació és la
següent:
Concepte

% (sobre PEM)

Import (sense IVA)

Materials

11%

6.561,40 €

Personal

53%

31.614,03 €

Equips i vehicles

36%

21.473,68 €

Pressupost execució material

59.649,12 €

Despeses generals

8%

4.771,93 €

Benefici industrial

6%

3.578,95 €

Total pressupost base de licitació

68.000,00€

El valor estimat del contracte, inclou els dos anys de contracte, les dues possibles
pròrrogues d’un any cadascuna i una previsió de modificacions del 20% del
pressupost.
Concepte
Pressupost base de licitació
Pròrroga 1
Pròrroga 2
Modificacions previstes (20%)
Total

Import (sense IVA)
68.000,00€
34.000,00€
34.000,00€
27.200,00€
163.200,00€

El valor estimat del contracte és de 163.200,00 € (IVA no inclòs), que fa un total, de
197.472,00 €. Aquesta xifra inclou l’import màxim total que podrà percebre el
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificats.
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d) Càlcul del valor estimat del contracte:

Existència de crèdit
Al compte pressupostari 607 del PAIF vigent, per a l’exercici 2020, existeix crèdit
pressupostari adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques de Nostraigua
en relació amb aquest contracte.
Revisió de preus
La revisió periòdica i predeterminada de preus, en cas que s’hagi previst en el quadre de
característiques, tindrà lloc en els termes establerts a la LCSP, quan el contracte s’hagi
executat, com a mínim, al 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la
seva formalització. En cas que procedeixi, la revisió de preus es tramitarà com una
modificació del contracte.
La procedència de la revisió de preus i, si s’escau, la fórmula de revisió es detallen al
quadre de característiques del contracte.

5. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és el que figura en el quadre de característiques. El
termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que
s’aprovi d’acord amb el punt 4.2. del Plec de clàusules tècniques.
El termini de durada del contracte es compta des del dia següent a la data de
formalització del contracte.

El contracte es podrà prorrogar pel termini indicat en el quadre de característiques per
acord o resolució de l’òrgan de contractació. En aquest cas, la pròrroga serà obligatòria
per l’empresa contractista, sense que es pugui produir per acord tàcit de les parts, si
l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de
finalització del contracte o de la pròrroga, si s’escau.
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Els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els
efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

II.- LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
6. CONDICIONS DELS LICITADORS
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar
per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial
o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, cadascun
dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar la
capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la
seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió
temporal, si resulten adjudicataris.

Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. A aquests efectes es
comunicarà a la resta d'empreses licitadores la informació intercanviada en el marc de la
participacio en la preparació del procediment de contractació o com a resultat d’aquesta i
l’establiran els terminis adequats de presentació d’ofertes (art. 70 de la LCSP).

7. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
7.1 D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP, per participar en la licitació les
empreses han d'acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència que s’indiqui
en l’ANNEX 4 d’aquests plecs. No obstant això, tan sols hauran d’acreditar
documentalment el compliment d’aquests requisits les empreses proposades com
adjudicatàries. Malgrat aquest fet, es podrà sol·licitar a les empreses licitadores, en
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Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de
complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.

qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació, l’acreditació del compliment de la
solvència.
Si l’objecte del contracte es divideix en lots la classificació i la solvència es determinaran
en relació a cadascun dels lots o grups de lots.
7.2 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la solvència
exigida en l’ANNEX 4 i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna
de les seves integrants.
7.3 L’empresa adjudicatària d’aquest procediment serà responsable dels danys causats,
tant a NOSTRAIGUA com a tercers, per fets derivats de l’execució dels treballs. Els
adjudicataris hauran de presentar per demostrar la seva capacitat de fer front a aquesta
circumstància un certificat emès per una entitat asseguradora degudament autoritzada
que acrediti la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els
danys esmentats anteriorment, amb les cobertures de risc que s’estableixen a l’ANNEX 4.
No obstant això, en cap cas, s’entendrà que la responsabilitat de l’adjudicatari pels danys
produïts resta limitada als imports mínims contractats.
L’assegurança de responsabilitat civil a la que es fa referència, ha de mantenir-se en
vigor durant el període del contracte. L'adjudicatari acreditarà aquests extrems davant
NOSTRAIGUA quan el responsable del contracte ho requereixi.
7.4. Certificats de Registre de licitadors

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una
certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.

8. GARANTIA PROVISIONAL
No s’exigeix, a l’empara de l’article 106 de la LCSP.
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La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic,
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

9. PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT I TERMINIS DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant.
El termini per a presentar la documentació exigida serà de 15 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant (art. 156.6 i la
Disposició addicional dotzena de la LCSP).
Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el primer
dia hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte ni en
cap circumstància.

10. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS
El contracte s’adjudica mitjançant procediment obert amb criteris d’adjudicació amb
criteris avaluables de forma automàtica i, per tant, les empreses licitadores han de
presentar la documentació exigible en DOS SOBRES.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article
71.2. a) de la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits
per contractar, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar
les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics
d’un Estat membre de la Unió Europea.

Presentació física
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en DOS sobres, tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona
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Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la
conseqüència de la no admissió de totes les propostes presentades en infracció
d’aquesta norma.

que representa a l’empresa, segons el model de sol·licitud que s’incorpora al final
d’aquest plec, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, el número de
telèfon, i l’adreça de correu electrònic, a les quals Nostraigua pugui enviar notificacions
urgents sobre actes de tràmit, com són el canvi del dia o hora de l’obertura de pliques de
la mesa de contractació, o l’esmena de defectes. Així mateix, els sobres han de precisar
la licitació a què concorren i el lot, si escau.
Les proposicions per optar a aquest procediment s’han de presentar a les oficines de
l’EPEL Nostraigua a Miami Platja (Av. Barcelona, 188, locals 19-20) o a Mont-roig del Camp
(carrer Riudoms, 21) en l’horari d’atenció al públic, abans de les 14.00 hores del dia
en què es compleixi el termini màxim establert a l’anunci de licitació publicat al
perfil del contractant.
També es poden presentar les proposicions per correu postal. En aquest cas, la
documentació s’haurà de lliurar abans de les 14.00 hores del dia en què es compleixi
el termini màxim establert a l’anunci de licitació publicat al perfil del contractant a
l’oficina de Correus. A més a més, l’empresa ha de justificar la data d’imposició de la
tramesa en l’oficina postal i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant correu electrònic (administracio@nostraigua.cat). Aquest anunci s’haurà
d’efectuar dins el mateix dia i durant el mateix horari d’oficina que la presentació física de
les ofertes al registre de la corporació. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà
admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació després de la data de
finalització del termini assenyalat a l’anunci de licitació.
La comunicació per correu electrònic de què s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la
transmissió i la recepció de les dates i el contingut íntegre de les comunicacions, i si
s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.

Contingut de les proposicions:
-

SOBRE A - Documentació Administrativa
SOBRE C - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat
amb la legislació vigent.
Tota la documentació administrativa, les propostes i els documents com el DEUC i els
models dels diferents annexos s’han de signar electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents:
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En tot cas, si, transcorreguts 5 dies naturals des de l’acabament del termini de
presentació de proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

SOBRE A: Documentació administrativa
 Declaració responsable sobre el compliment dels requisits necessaris per participar en
aquesta licitació segons el model de l’ANNEX 1 d’aquest plec administratiu. Aquesta
declaració es pot substituir pel document europeu únic de contractació (DEUC). El
model del DEUC es pot descarregar directament a l’adreça electrònica:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temes-clau/deuc/deuc.pdf
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on
rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així
com més d’una adreça de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les
posades a disposició.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.

A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.
 Si l’empresa consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de
la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat
per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE),
presentaran el certificat d’inscripció juntament amb una declaració responsable
conforme les dades i documents inscrits no han estat modificats, segons el model de
l’ANNEX 2.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. Per tal de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumularà l’acreditada per cadascuna de
les seves integrants.

Aquestes empreses només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no
figuri inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada.
 Les empreses estrangeres han d’aportar la declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols.
 Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’aportar una
declaració de què tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones
apoderades o representants per a les seves operacions i consten inscrites en el
Registre Mercantil.
 Declaració responsable sobre el compliment de l’obligació de protecció de dades,
segons el model de l’ANNEX 3, si s’escau.
 Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals de l’ANNEX 5, si s’escau.
 Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional, si s’escau.
 Qualsevol altra documentació que s’especifiqui a l’apartat dels annexos.
Només la persona licitadora a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicació haurà
d’acreditar la possessió i validesa dels documents exigits amb caràcter previ a
l’adjudicació del contracte, sense perjudici del que s’estableix a la clàusula 7.1.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
requerits per contractar serà el de finalització del termini de presentació de proposicions.

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre C. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació per la mesa de contractació.

SOBRE C Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica
En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració
dels criteris d’adjudicació valorables de forma automàtica per aplicació de fórmules,
d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 7.
En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletres,
prevaldrà la consignada en lletres.
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ADVERTÈNCIA

Cada persona licitadora només podrà presentar una oferta econòmica. Tampoc podrà
subscriure cap proposició en unió temporal amb altres empreses si ho ha fet
individualment o figurar en més d’una UTE. La contravenció d’aquests principis donarà
lloc a la desestimació de totes les propostes presentades essent excloses les persones
licitadores del procediment d’adjudicació.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE
si resulten adjudicatàries, han de ser signades pels representants de totes les empreses
que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha (o han) de ser la
persona (o una de les persones) signants del DEUC.
Totes les proposicions s’han de presentar escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió
mecànica o informàtica, i no s’acceptaran documents manuscrits ni documents que
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per valorar-la.
Confidencialitat

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter
confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és
correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els Documents
valorables mitjançant un judici de valor.
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Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta qualitat-preu
s’atendrà als criteris d’adjudicació descrits en l’ANNEX 8.

12. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a
les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en el DEUC o declaració responsable de l’ANNEX 1. Un cop rebuts el/s
correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició, haurà/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat
digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
La formalització del contracte en document privat s’efectuarà preferentment mitjançant
signatura electrònica.

13. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES
Mesa de contractació:
La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que es designen en l’ANNEX 9
dels presents plecs de clàusules.
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No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades (Art. 157.5 LCSP
es pot demanar informe a les organitzacions d'usuaris destinataris de la prestació, a les
organitzacions representatives de l'àmbit de l'activitat i a les organitzacions sindicals).
Obertura sobre A- Documentació administrativa:
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura del sobre o arxiu
electrònic A dels licitadors i comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha
de contenir.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el
termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada
esmentats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre
A, ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les excloses, així, com en el seu
cas les causes d’exclusió.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 i 140.3 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris i la totalitat o una part
dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament
del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
Sens perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant publicació al perfil de contractant.

Obertura sobre C – Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica:
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte públic d’obertura dels sobres C es podrà
comunicar a les empreses licitadores per via telemàtica o a través del perfil de
contractant.
Reunida la Mesa de Contractació, es procedirà a l’obertura dels sobre C.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de
valoració.
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Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a les clàusules 38 i 39.

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta
d'adjudicació corresponent.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
Exclusió de licitadors

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter
cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la
valoració de les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació davant l’òrgan
competent.
Comitè d’experts
No procedeix la designació del comitè d’experts, de conformitat amb l’article 146.2 de la
LCSP.
Resolució d’empat de les proposicions:
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, i pel següent ordre:
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Seran exclosos de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin el pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la
seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions
igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris
que serveixen de base per a l’adjudicació.
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una
relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2%,
tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi
del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la
plantilla.
2. La proposició presentada per les empreses que disposin d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.
En aquests supòsits, la Mesa de contractació sol·licitarà l’aportació de la documentació
acreditativa dels criteris de desempat als licitadors afectats en un termini de tres dies
hàbils a comptar del requeriment, no essent susceptible d’esmena la documentació
presentada. Tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al
finalitzar el termini de licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria que es publicarà al perfil del contractant.

En funció del que preveu l’article 149 de la LCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que
les ofertes es consideren, en principi, desproporcionades o anormals respecte a l’oferta
econòmica, s’aplicarà l’art. 85 del RLCAP.
Els límits i els paràmetres objectius per determinar l’existència d’una oferta
presumptament anormal són els següents:
1. Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
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14. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En el supòsit que alguna de les ofertes es pugui presumir que resulta inviable per haver
estat formulada en termes que la fan anormalment baixa, la mesa de contractació
sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan
de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormalment baixa i s’ha
d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormalment baixa i s’ha d’admetre. Per
aquest motiu, la mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant
comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa
licitadora disposarà d’un termini de deu dies hàbils a comptar des de la data de recepció
de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes,
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que
estableixen els articles 149.4 i 201 de la LCSP.

15. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes identificant la millor
oferta qualitat- preu.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.

24

Codi Validació: AZQDYPQYJCDMR7J3QQWY5QH3S | Verificació: https://nostraigua.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 74

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusules 38 i
39.
A la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, els serveis corresponents
requeriran l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del
termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
15.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de
la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió.
a) Personalitat i capacitat d’obrar de la persona licitadora:
Les persones licitadores individuals presentaran el Document Nacional d’Identitat o, en
el seu cas, el document equivalent.

Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació
que acrediti que consten inscrites en els registres professionals o comercials adients, o
la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en
l’annex Xl de la Directiva 2014/21/UE.
La capacitat d'obrar de les empeses estrangeres d'Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb
l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de
Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti
de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de
reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones jurídiques
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o de modificació inscrita en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui,
s’acredita mitjançant l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acta
fundacional en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau,
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per
integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i
capacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la
formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona
o ens designat perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena
representació de totes davant l’Entitat. Així mateix, ha de constar el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. El
document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de
cadascuna de les empreses que integren la unió.
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les
ofertes.
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un
poder suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del
passaport legitimada notarialment.
Quant a la forma del poder, ha de reunir els següents requisits:
- Ha de ser escriptura pública.
- Ha de ser còpia autèntica.
- Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
c) Certificat de classificació empresarial o solvència econòmica, financera i tècnica



Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Aquests documents poden ser substituïts per una autorització en favor de l’òrgan
de contractació a l’objecte que, aquest, els pugui obtenir directament.



Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim
rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la
matrícula d’aquest impost.
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en
l’apartat 1 de l’article 82 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i
el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
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d) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP .
e) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva d’acord amb el
que estableix la clàusula 16.
f) Certificat emès per la Tresoreria Municipal conforme no existeixen deutes amb
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Aquest certificat s’expedirà d’ofici per la
Corporació prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació. Certificat
emès per l’Àrea d’Administració de l’Entitat conforme no existeixen deutes amb
Nostraigua.
g) Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnica professional.
h) En el seu cas, declaració responsable de què la/es empresa/es especialitzada/es
amb qui prevegi subcontractar el licitador proposat com a adjudicatari, en el
supòsit previst en aquest plec, no es troba/en incorreguda/es en cap causa de
prohibició de contractar amb l’Administració. La declaració haurà d’estar signada pel
legal representant de l’empresa especialitzada, i quan s’actuï en nom d’un altre o es
tracti d’una persona jurídica caldrà presentar també el document públic
d’apoderament.

j) Acreditació per part de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea conforme tenen oberta una sucursal a Espanya, han designat persones
apoderades o que els representin per a les seves operacions i constin inscrites en el
Registre Mercantil.
k) Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte,
s’especifiqui en aquests plecs.
15.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió.
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i) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.

L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries inscrites en aquests registres
estaran exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i
solvència així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si aquest estan
vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Locals.
15.3 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la UTE
en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
15.4 El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant.

Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’art. 71.1.e de la LCSP.
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna
oferta o proposició que sigui admissible segons els criteris que figuren en aquest plec.

16. GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA
Garantia definitiva:
La garantia definitiva serà el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, o el percentatge
que en el seu cas s’indiqui en el quadre de característiques quan concorrin raons
justificades (art. 107.2 de la LCSP). Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que
l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.
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15.5 Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment,
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa
documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin restat classificades les
proposicions. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si la retirada
de l’oferta porta causa en no haver complimentat la documentació justificativa de trobarse al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, en cas de concurrència
de dol, culpa o negligència, donarà lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en
l’art. 71.2.a de la LCSP.

El dipòsit o constitució de la garantia pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval,
o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que
disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia es pot constituir per una o vàries de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
El licitador que presenti la millor oferta, ha d’acreditar la seva constitució dins del termini
de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament s'entendrà que
el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es procedirà a la confiscació de la mateixa.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució (art. 109.2 de la LCSP).

En el cas que la garantia no es constitueixi o no es reposi, l’Entitat pot resoldre el
contracte.
Termini de garantia:
El termini de garantia es fixa en el quadre de característiques i comença a comptar des
de la data en què es realitzi la recepció del servei o la finalització del contracte.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en la prestació,
l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la seva esmena.
La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del
contractista per vicis ocults.
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Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de
preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de preus de conformitat amb el
que disposa l’art. 109.3 de la LCSP.

Un cop s'hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitat que s'hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia es procedirà a dictar l'acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva de conformitat amb l'art. 111 de la LCSP.
17. DESPESES I IMPOSTOS
En aquest contracte no es preveuen despeses de publicació.

18. RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de l’adjudicació del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció
no esmenable de les normes de preparació del contracte o del les reguladores del
procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 15, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com
a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
L’adjudicació del contracte s’ha de notificar als licitadors tal i com disposa l’article 151 de
la LCSP, publicar en el perfil de contractant en el termini de 15 dies i s’indicarà el termini
en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació del present Plec, incorporant la indicació de les puntuacions, totals i
parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris
d’adjudicació, i serà notificada als operadors econòmics. Serà motivació suficient si a la
resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix la proposta
d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació.
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19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de
Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació
del present Plec es declararà desert el procediment

20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
20.1 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
El contracte es formalitzarà preferentment mitjançant signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. Qualsevol de les
parts podrà sol·licitar que s’elevi a escriptura pública, essent les despeses a càrrec de la
part que ho sol·liciti.
A la documentació de formalització del contracte, s’unirà, formant part del mateix, els
plecs que han regit la licitació, la relació de recursos personals i materials que el
contractista s’hagi compromès a adscriure al contracte i altra informació presentada a
l’oferta tècnica i acceptada per Nostraigua.

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc (5) dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
20.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li confiscarà la totalitat de la garantia definitiva
en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a Nostraigua,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li
pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
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20.2 En cas que el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, la formalització s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze
dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació.

documentació a què es refereix la clàusula 15, essent aplicables els terminis previstos en
els apartats anteriors.
20.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura publica de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de
la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a
la seva extinció.
20.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

21. PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
21.1 La formalització del contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

22. RETORN DE DOCUMENTACIÓ
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient.

Les empreses interessades sol·licitaran, si s’escau, per mitjà de correu electrònic remès a
l’adreça administracio@nostraigua.cat el retorn de la documentació que acompanya a les
proposicions. Des de Nostraigua, es posaran en contacte amb l’empresa sol·licitant i se li
proposarà, via correu electrònic, una data per recollir la documentació sol·licitada. En el
moment de la recollida, la persona representant de l’empresa licitadora d’aportar la
documentació que acrediti les seves potestats per efectuar aquest acte. Una vegada
comprovades les facultats, es lliurarà a l’interessat la documentació que hi hagi arxivada
a l’expedient, prèvia signatura del document en què consti el lliurament d’aquesta
documentació.
Si les empreses licitadores no retiren l’esmentada documentació es procedirà a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, sempre que aquest sigui ferm, llevat dels documents
justificatius de la garantia provisional, que es conservaran per al seu lliurament als
interessats.
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Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.

3.- EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
23. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista el legal
representant de l’ ens contractant.
El contracte s’executarà a risc i ventura del contractista adjudicatari i es desenvoluparà
seguint les instruccions que determini l’EPEL Nostraigua, amb subjecció al que
estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb les instruccions que per a la seva
interpretació doni al contractista el legal representant de l’ ens contractant, sense que el
desconeixement per part de l’adjudicatari del documents contractuals de tota índole que
puguin tenir aplicació en l’execució dels serveis l’eximeixi de l’obligació del seu
compliment.
L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica
necessària pel compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest
personal dependrà exclusivament del contractista, qui tindrà totes les responsabilitats
derivades de la seva condició d’empresari.

El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació
vigent en cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, l’adjudicatari
estarà obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de
seguretat i higiene en el treball/prevenció de riscos laborals, d’integració social de
persones amb discapacitats, fiscal, de protecció de dades de caràcter personal,
mediambientals, etc. L’incompliment d’aquestes obligacions o la infracció de la normativa
aplicable per part de l’adjudicatari, no comportarà cap tipus de responsabilitat per l’EPEL
Nostraigua. Tanmateix, Nostraigua podrà requerir al contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.
L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de
riscos laborals i el seu desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui d’aplicació pel
present contracte i per la seva activitat.
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Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació del
serveis, o en actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del
contracte, la seguretat i el control de les instal·lacions gestionades per l’EPEL Nostraigua,
aquesta podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir l’ordre
correcte de l’execució d’allò pactat. Aquestes eventualitats es consideraran incompliments
contractuals i, per tant, podran ser objecte de penalitzacions en els termes que s’estableix
en aquest plec.

El responsable del contracte designat per l’EPEL Nostraigua i els serveis tècnics que
corresponguin determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució.

24. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Les condicions especials d’execució del contracte, a les quals fa referència l’article 202
de la LCSP, són les que s’indiquen a l’ANNEX 10 d’aquests plecs.
Totes les condicions especials d’execució seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que puguin participar en l’execució del contracte.

25. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

a. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries pel bon
desenvolupament del servei.
b. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
c. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones;
d. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada;
e. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del
contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i
als de caràcter tècnic.
f. Proposar la imposició de sancions
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
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L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
especifiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin
per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el
contracte. En concret, tindrà les funcions següents:

26. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
26.1 El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules
i els plecs de clàusules, a les millores ofertes pel contractista (el compliment de les quals
té caràcter d’obligació contractual essencial) i conforme les instruccions que en la
interpretació tècnica doni a l'adjudicatària el responsable del contracte.
Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el
termini més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en
relació amb el compliment de la prestació contractada.
26.2 El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per
a l'Entitat o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
L'Entitat determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la realització de les
prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de la seva
recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa
quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
preu satisfet.

26.4 En cas de demora, incompliment o compliment defectuós, Nostraigua podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la
garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats que es detallen a la clàusula 28.

27. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre Nostraigua i l’empresa contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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26.3 L'adjudicatari esta obligat a complir el termini total d'execució del contracte i els
terminis parcials fixats, si escau, en el programa de treball.

Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució dels dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l'execució del
contracte L’Entitat podrà sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant.

28. PENALITATS PER INCOMPLIMENT
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable
del contracte.
L’Entitat podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb
pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats que es detallen a
continuació, en els següents casos:
a) Per incompliment de les condiciones especials d’execució

El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificarse per l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte i,
en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció del servei.
b) Per compliment defectuós.
S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els següents termes:
 Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt
greu, que podran elevar-se fins un 5% o fins un màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar
la gravetat.
 En qualsevol cas, la imposició de penalitzacions no eximeix al contractista de
l’obligació que legalment li pertoca pel que fa a la reparació del defectes.
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L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats:
 Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del
contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu o molt greu, que podran elevar-se fins un 5% o fins un
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se
en compte per valorar la gravetat.
 Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia,
conforme a l’article 194.2 de la LCSP.

c) Per incomplir criteris d’adjudicació.
S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació en els
següents termes:
 Si, durant l’execució del contracte o al moment de la recepció, s’aprecia que, per
causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos
assumits en la seva oferta.
 Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt
greu, que podran elevar-se fins un 5% o fins un màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar
la gravetat.
d) Per demora.
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Entitat podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
podrà acordar la imposició de les penalitats següents:

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Entitat, aquesta
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Entitat.
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 La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En
el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del
preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a
la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats.

e) Incompliment de les obligacions essencials
L’incompliment de les obligacions essencials del contracte podrà donar lloc a la
resolució del contracte per aplicació de l’article 211. f) de la LCSP i, en especial, els
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i
dolosa.
f) L’incompliment de les restants obligacions en matèria social o laboral.
L’incompliment de les restants obligacions en matèria social o laboral establertes per la
normativa o els convenis col·lectius d’aplicació, de l’obligació d’informació sobre les
condicions de subrogació en contractes de treball i de l’obligació de l’empresa
contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i
justificant de compliment dels pagaments, pot donar lloc a la imposició de penalitats
amb un import màxim del 10% del preu del contracte en funció de la gravetat, IVA
exclòs, sense que el total de les mateixes pugui superar el 50%.
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Entitat, aquesta exigirà
al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si de l'incompliment per part del contractista es derivés pertorbació greu i no reparable
per altres mitjans en el servei i l'Entitat no decidís la resolució del contracte, podrà
acordar el segrest o intervenció del mateix fins que aquella desaparegui de conformitat
amb l'art. 312 de la LCSP. En tot cas, el contractista haurà d'abonar a l'Entitat els danys i
perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.
g) Incompliment per part del contractista en matèria de residus i gestió
mediambiental
En el cas que un contractista incompleixi la llei de residus i/o especificacions de l’EPEL
Nostraigua en matèria de gestió mediambiental i de residus, detectant-se per exemple
que l’abocament dels residus no es duu a un abocador autoritzat, ni es separen els
materials en contenidors independents, l’Entitat, previ requeriment per escrit al
contractista atorgant-li un termini improrrogable per a la correcció dels errors, podrà
imposar una penalització econòmica equivalent al 0,06% del preu del contracte per dia de
retard.
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Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

Quan aquesta assoleixi el 5% del preu del contracte, l’EPEL Nostraigua podrà resoldre el
contracte, amb incautació de la fiança i amb l’obligació del contractista d’indemnitzar tots
els danys i perjudicis derivats de l’incompliment.
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Entitat, aquesta exigirà
al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.
Si de l'incompliment per part del contractista es derivés pertorbació greu i no reparable
per altres mitjans en el servei i l'Entitat no decidís la resolució del contracte, podrà
acordar el segrest o intervenció del mateix fins que aquella desaparegui de conformitat
amb l'art. 312 de la LCSP. En tot cas, el contractista haurà d'abonar a l'Entitat els danys i
perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.
En el cas que el contractista incorri en tres o més faltes l’entitat podrà resoldre el
contracte de forma unilateral.

29. DRETS, OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
a) Abonaments al contractista

En cas que el servei tingui lloc mitjançant entregues successives, s’autoritza la realització
de pagaments parcials, sempre i quan siguin entregats en els terminis previstos i segons
s’estableixi en els plecs de prescripcions tècniques.
El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida i
d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article
198 de la LCSP. La presentació de la factura es realitzarà a més vençut i no es podrà
presentar la primera factura fins que s’hagi rebut l’objecte del contracte i s’hagi expedit la
declaració de recepció de conformitat total per part del responsable d’aquest contracte.
A cada factura hi haurà de constar el número d’expedient d’aquest contracte, que
facilitarà Nostraigua a l’inici dels treballs.
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L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats i
formalment rebuts per Nostraigua.

Dita factura haurà de ser degudament conformada pel responsable del contracte, havent
de constar-hi l’IVA com a partida independent, sense que l’import total contractat
experimenti cap increment.
Les factures que s'hagin d'emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la facturació electrònica i creació d'un
registre comptable de factures del sector públic, s’han de signar amb signatura avançada
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és LA0011622.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
No es preveuen per la pròpia naturalesa del contracte que es puguin realitzar
abonaments a compte per les operacions preparatòries.

1. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a l'Entitat o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
2. L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una
ordre de l'Entitat.
3. L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que pugin advertir-se en els serveis prestats, sense perjudici dels
supòsits de força major establerts en l'article 239 de la LCSP.
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b) Responsabilitat de l'empresa contractista

c) Obligacions del contractista
1. L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i
garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i
mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de vetllar
del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb
l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració; i de lliurar, si
s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació i
funcionament adequats.
2. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP.
3. En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen imposades
en el seu caràcter d'ocupador, així com del compliment de les normes que regulen i
desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell, o entre
els seus subcontractistes i els treballadors d'un o d'altre, sense que pugui repercutir
contra l'Ajuntament cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat per
incompliment d'alguna d'elles, que poguessin imposar-li els Organismes competents.
També està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de
persones amb discapacitat, fiscals i mediambientals.

5. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb Nostraigua
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
6. L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretació tècnica del contracte, li doni el responsable del contracte.
7. L'empresa contractista ha de facilitar al responsable del contracte i a Nostraigua
l'accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en
qualsevol moment durant l'execució de la prestació.
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4. L’empresa contractista té l’obligació de remetre relació detallada de subcontractistes o
subministradors i justificant de compliment dels pagaments. Així mateix té l’obligació
d’informar prèviament sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.

8. L'empresa contractista s'ha de fer càrrec de les despeses següents:
a. Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol
informació d'organismes o particulars.
b. Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques
publicitàries que informen al públic sobre l'inici i final del servei i de la resta
de mesures d'informació que s'acordin.
c. De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
9. L'empresa contractista, previ requeriment, s'obliga a facilitar tota la informació que
sigui necessària per al compliment de les obligacions sobre transparència.
L'incompliment per l'adjudicatari d'aquesta obligació serà sancionat d'acord amb la
legislació sobre transparència. Així mateix, l'adjudicatari està obligat al compliment de
les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables.
Un cop finalitzada la relació contractual, les dades personals tractades per
l’adjudicatària hauran de ser destruïdes.
10. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Entitat per les quantitats que es
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara
que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa i als tercers pels
danys ocasionats amb motiu de la prestació de serveis.
11. El contractista queda obligat a adscriure els mitjans humans i materials oferts, en
número i grau precisos per la correcta execució del contracte.

13. L'empresa contractista cedirà a l'Entitat, si s’escau el dret de propietat intel·lectual o
industrial.
14. Es consideraran una obligació essencial del contractista el compliment de les
obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per l’activitat que desenvolupa,
i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA. Dels
documents de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una fotocòpia a la secretaria
de l’Entitat, per a constància en l’expedient.
d) Obligacions especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista
1. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
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12. En cas de contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que impliquin
contacte habitual amb menors, l'empresa contractista ha d'acreditar que el personal
que adscriu a l'execució del contracte compleix el previst en l'art. 13.5 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament Civil.

2. L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar el contracte, les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat de treball, de
conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
3. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint
els requisits de titulació i experiència exigits als plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de
Nostraigua del compliment d’aquells requisits.
4. L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions de la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades,
informant en tot moment a Nostraigua.

6. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatari a tots
els efectes, sense que entre aquest i/o aquell i l’Entitat existeixi cap vincle de
dependència funcionarial ni laboral. A l'extinció del contracte no es produirà en cap cas
la consolidació de les persones que han executat els treballs objecte del contracte com
personal de l'Entitat.
7. L'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable,
integrat en la seva pròpia plantilla, que serà l’únic interlocutor amb qui es relacionarà
l'Ajuntament i a qui correspondrà la direcció i distribució del treball, i que impartirà
directament les ordres i instruccions a la resta de treballadors de l'empresa
adjudicatària, per a la correcta execució de les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, controlarà l’assistència d’aquest personal al seu lloc de treball.
8. L’empresa adjudicatària haurà d’aportar mensualment declaració responsable i
documentació acreditativa, respecte als treballadors destinats a l’execució del
contracte, conforme s’han abonat els salaris meritats, així com les quotes de la
Seguretat Social corresponents, inclosos als TC1 i TC2, durant al període de vigència
del contracte.
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5. L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i
continua el poder de la direcció inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi
la prestació íntegra dels serveis contractats i a la vegada els dret sociolaborals dels
seus treballadors, sense que Nostraigua interfereixi en les decisions que adopti per a
cada treballador més enllà d’assegurar-se que en tot moment disposa dels efectius
compromesos i de la correcta execució del servei. En particular, assumirà la
negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les
substitucions, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la
imposició, si s'escau, de sancions disciplinàries, les obligacions en matèria de
Seguretat Social, inclòs abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així
com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i
ocupador.

9.

En cap cas s’ha d’identificar en el contracte el nom dels treballadors que l’empresa
utilitzarà per complir el contracte, ni cap altre element que pugui suposar que
l’objecte del contracte és la posada a disposició de l'Entitat d’un treballador concret.

10. L’empresa contractista s’obliga a complir amb la normativa de prevenció de riscos
laborals, en concret la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals i la normativa complementaria. L’adjudicatària, disposarà d’un termini d’una
setmana comptat a partir de la data de formalització del contracte, per a presentar
l’avaluació de riscos laborals (a l’Annex 15 s’adjunta un model de declaració
responsable de riscos laborals).
11. Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula tenen caràcter
d’essencials, i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o
d'imposició de penalitats de conformitat amb la clàusula 28 del present plec.

30. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA DELS CONTRACTISTES
Segons el que estableix l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els contractistes hauran de
donar compliment als principis ètics i regles de conducta que es determinen a
continuació:
1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Entitat o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
7. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del
personal del poder adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï
en nom del poder adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment
de contractació o puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin, directament
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3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

o indirecta, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de
contractació. I tenint en compte també les previsions que es contenen respecte del
conflicte d’interessos en la Directiva 2014/25/UE.
8. Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar,
promoure o dur a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el
Codi Penal refereix com a corrupció com també en relació a actuacions èticament
reprovables, posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o
la relació contractual i no realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
9. No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació, continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers.
10. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal
o professional que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en
els procediments de contractació.
11. No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder
adjudicador, obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts
en el procediment de contractació o proporcionar negligentment informació enganyosa
que pugui tenir una influència important en les decisions relatives a l'exclusió, selecció
o adjudicació.
12. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.

31. PRERROGATIVES I OBLIGACIONS DE NOSTRAIGUA
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en l’art. 190 de la
LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar
la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Igualment ostenta les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pel
contractista durant l’execució del contracte, en els termes i límits que s’estableixen en la
LCSP. Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives
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13. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions anteriors.

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L'exercici de les prerrogatives de Nostraigua es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l'article 191 de la LCSP.

32. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte.
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuarse quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. Així mateix el contracte, es podrà
modificar fins a un 20% del preu d’adjudicació del contracte, en cas que hi hagin canvis
normatius que afectin a la freqüència del serveis o que s’incrementessin els dipòsits.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotóxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, és preveu expressament la possibilitat de
modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària
que corresponguin.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant en el termini de 5
dies des de l’aprovació de la mateixa.
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En cas de supressió o reducció d'unitats del servei, l'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnització.

Les modificacions del contracte es formalitzaran en document privat i se seguirà el mateix
procediment que per a la formalització.

33. SUBCONTRACTACIÓ, SUCCESSIÓ I CESSIÓ
33.1 Subcontractació
a) D’acord amb l’article 215 de la LCSP, l’empresa contractista pot concertar amb altres
empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb
el que es preveu en el quadre de característiques.
b) L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
c) La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.

e) Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Entitat, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. El
coneixement que l’Entitat tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Entitat contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència
de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
Tanmateix, en funció de les circumstàncies concurrents, l’òrgan de contractació podrà
acordar efectuar els pagaments directament als subcontractistes (Disposició addicional
51 de la LCSP).
f) En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 71 de la LCSP.
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d) La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, donarà lloc, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte a la imposició a l’empresa contractista d’una
penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.

g) L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
h) Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
i) El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
j) L’Entitat podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en l’article
193 de la LCSP, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
Aquesta comprovació es farà necessàriament en els contractes en què l’import de
subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu.
33.2 Successió en la persona del contractista

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació
exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerantse a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
33.3 Cessió
Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte NO poden ser cedits per
l’adjudicatari a un tercer.

34. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà ser suspès per acord o resolució de l’Entitat o perquè el contractista
opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu
superior a 4 mesos, comunicant-ho a Nostraigua amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Entitat ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.

L’Entitat haurà d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que
s’indiquen en aquest precepte.

35. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
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L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què
s’acordi la suspensió.

Les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en
els certificats de recepció i de correcta execució.

36. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

a. El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
començament, tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
b. El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació,
tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
c. La demora en l’inici de les prestacions per part del contractista per un període
superior a un mes.
d. L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
e. L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest
plec o en el de prescripcions tècniques.
f. L’incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d’execució.
g. L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució
establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual
essencial.
h. La modificació substancial de l'objecte del contracte que hagués exigit un nou
procediment de contractació.
i. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
j. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil
exigida en el present plec.
k. L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Entitat.
l. L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les
dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.
m. L'incompliment per part de l'empresa del deure d'afiliació i alta a la Seguretat
Social del personal que ocupi en l'execució dels respectius contractes.
n. Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
o. L’incompliment de les característiques de l’oferta vinculades als criteris de
valoració.
p. La supressió del servei per raons d'interès públic.
q. Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.
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Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de
la LCSP, amb els efectes recollits en l'art. 213 i 313, i a més a més:

r.

Les establertes en el present plec.

En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l'art. 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP.
La concurrència de qualsevol causa per incompliment culpable de la persona contractista
comportarà la resolució del contracte incautant-se la totalitat de la fiança sense perjudici
de l’obligació d’indemnitzar l’Entitat pels danys i perjudicis soferts quan excedeixin de la
garantia incautada.
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar
l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.

37. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i
a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, tenint en compte que:

b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic,
col·laboradors, ...), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment
de les persones interessades / afectades per facilitar la referida informació a aquesta
Entitat, amb la finalitat de poder licitar en aquest contracte.
c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a les oficines de Nostraigua, essent tractada per aquest, entitat
responsable del tractament, per la qualificació, valoració i comparació de les
proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la
normativa de contractació pública. Els destinataris d’aquesta informació serà l’Entitat,
així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en
l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a Nostraigua a tractar la referida documentació i informació en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
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a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal
en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua,
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives
apropiades.
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades.
Confidencialitat de la informació del contracte
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran
obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui
accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui
Nostraigua, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal.
Aquest deure de confidencialitat tindrà una vigència de (5) CINC anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència
Per tal de sol·licitar confidencialitat amb la informació i documentació facilitada, el licitador
haurà de redactar i firmar una declaració de confidencialitat.
Aquesta haurà de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i
ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades de
caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el RELI i/o ROLECE.
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En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació no té caràcter confidencial.

IV.- RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT

38. REGIM DE RECURSOS
Contractes de serveis de valor estimat superior a 100.000 euros.
38.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a
la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de
13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que
disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.

38.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Entitat Pública són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
38.3 Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva
resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49
de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.

39. TRIBUNALS COMPETENTS
Per a qualsevol conflicte que es pogués derivar del compliment del contracte serà
competent la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la província de Tarragona.
Atès el caràcter exclusivament administratiu dels actes de preparació i d’adjudicació, totes
les qüestions i divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o
per la jurisdicció contenciosa-administrativa.
D’acord amb el que disposa l’article 27.2 del TRLCSP, l'ordre jurisdiccional civil és el
competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir en el desenvolupament
del contracte.
En el supòsit de recórrer a la via judicial les despeses judicials i els honoraris de lletrats i
procuradors, encara que no sigui preceptiva la seva intervenció, els abonarà la part
responsable de d’incompliment.

DILIGÈNCIA: Octavi Anguera Ortiga, Secretari del Consell d’Administració de l’EPEL Nostraigua
informa favorablement aquest plec de clàusules administratives particulars.

DILIGÈNCIA: Josep Lanaspa Cuadrench, gerent de l’EPEL Nostraigua, informa favorablement
aquest plec de clàusules administratives particulars.
El Gerent
Josep Lanaspa Cuadrench

54

Codi Validació: AZQDYPQYJCDMR7J3QQWY5QH3S | Verificació: https://nostraigua.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 74

El Secretari
Octavi Anguera Ortiga

ANNEX 1 (SOBRE A)
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EN SUBSTITUCIÓ DEL DEUC

El Sr......................................., amb DNI núm. ........................, en nom propi, o com a representant
de la societat .........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat
i província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal
número ............................., amb poders suficients per subscriure aquesta declaració responsable
en la seva condició de ..........................................., assabentat de la convocatòria del procediment
de contractació per a l’adjudicació del contracte de SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS
DIPÒSITS D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL
NOSTRAIGUA, en el que l’entitat contractant és l’EPEL Nostraigua, amb expedient de número de
referència 902/2020,
DECLARA RESPONSABLEMENT
a) Que les dades d’identificació de (nom de persona jurídica o persona física).................... com a
licitadora del procés són:
 Denominació / raó social: ................................................................................
 CIF: ................................................................................................................ .
 Adreça postal: .................................................................................................
 Persona de contacte .......................................................................................
 Correu electrònic .............................................................................................
 Telèfon .............................................................................................................

c) Que amb efectes d’aquest procediment de contractació, són representants habilitats de
l’empresa les següents persones:
 Nom: ...............................................................................................................
 Condició de representant (càrrec)....................................................................
 Adreça postal...................................................................................................
 Correu electrònic..............................................................................................
 Telèfon.............................................................................................................
d) Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos
en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.
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b) Que la bústia electrònica i el telèfon mòbil on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte son els següents:
 E-mail: .............................................................................................................
 Mòbil:...............................................................................................................

e) Que ni l’empresa que representa ni cap persona que sigui membre del seu òrgan
d’administració, de direcció o de supervisió o que tingui poders de representació decisió o
control en aquesta, ha estat condemnat per sentència ferma pels delictes de participació en una
organització delictiva, corrupció, frau, delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats
terroristes, blanqueig de capitals o finançament del terrorisme ni per delictes de treball infantil ni
altres formes de tràfic d’essers humans.
f) Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i
cotitzacions a la seguretat social, tant en el país en el que està establert com a l’Estat espanyol.
g) Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral,
social ni mediambiental.
h) Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en
un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no
aportar la documentació requerida pel òrgan de contractació dins el termini assenyalat a l’efecte
intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu
favor per causes que li siguin imputables.
i) Que l’empresa NO / SI te coneixement de cap conflicte d’interès amb l’EPEL Nostraigua ni amb
cap dels seus representants que pugin participar en aquest procés de licitació.
(En cas de resposta afirmativa caldrà exposar els motius dels conflictes d’interessos)

k) Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de
conducta indicats per l’EPEL NOSTRAIGUA, assumint-ne les responsabilitats del seu
incompliment.
l) Que l’empresa NO / SI està participant en el present procediment de contractació juntament
amb altres.
(En cas de resposta afirmativa, cal:)
 Identificar la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de
comeses específiques ... ): ..............................................................................
 Identificar als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació
conjuntament: ..................................................................................................
 Identificar si escau, el nom del grup participant: .............................................
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j) Que ni l’empresa a la qual representa ni cap empresa vinculada a la mateixa, ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris d’aquest procediment
de licitació.

m) Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència
(econòmica i financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula aquesta licitació i
està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.
Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit per l’EPEL Nostraigua a
aportar, en el termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència
exigida al procediment.
n) Que l’empresa NO / SI acredita la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats
per satisfer els requisits mínims de solvència establerts al plec de condicions que regeixen la
present licitació
(en cas de resposta afirmativa, caldrà indicar en quines entitats es basa i aportar la
documentació acreditativa de la mateixa)
o) Que la xifra de negocis anual de l’empresa a la que representa, específica en aquell àmbit
d’activitat del Plec, durant els darrers tres exercicis ha estat de:
 Exercici 20__, xifra de negocis de: ...............................-€
 Exercici 20__, xifra de negocis de: ...............................-€
 Exercici 20__, xifra de negocis de: ...............................-€
p) Que l’empresa té intenció de subcontractar.......
(En cas que es prevegi subcontractar alguna part de l’activitat ha d’indicar-ho en aquest punt. Si
en resulta adjudicatari, no podrà subcontractar sense autorització prèvia de l’Òrgan de
contractació)

r) Que els signants d’aquesta DECLARACIÓ RESPONSABLE manifesten formalment que la
informació que han facilitat en la present licitació de l’EPEL Nostraigua és exacte i veraç i que
són coneixedors de les conseqüències d’una falsa declaració.

Nom/s i càrrec/s

Signatura electrònica
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q) Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.

ANNEX 2 (SOBRE A)
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EMPRESA INSCRITA
AL RELI /ROLECE
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la
societat .........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal
número ....................
Les NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS referents a aquesta licitació es realitzaran a l’adreça
de correu electrònic ....................., i la persona autoritzada a rebre aquestes és ...........................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa ...............................consta inscrita en el :
 Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)
 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE)
i que la informació que consta en l’esmentat registre no ha estat modificada i resta vigent,
acreditant-se.
a) La capacitat d'obrar i representació
b) Solvència econòmica financera i tècnica professional

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'EPEL Nostraigua, signo aquesta declaració,
sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.

- S’ha d’adjuntar el formulari de document europeu únic de contractació (DEUC) aprovat en el si
de la Unió Europea que s’incorporarà com a document annex.
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electroni
ca/DEUC-es.pdf
Nom/s i càrrec/s

Signatura electrònica
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Així mateix declaro:
a) Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
b) Que no s’està incurs en cap de les prohibicions de contractar establertes en la LCSP.
c) Que en cas de recórrer a les capacitats d’altres entitats, presentaré per escrit a l’òrgan de
contractació un compromís escrit d’aquests tercers (art. 75.2 LCSP)

ANNEX 3 (SOBRE A)
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE
PROTECCIÓ DE DADES

..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o
bé, en nom de ............................................... si actua per representació, expressant la
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i
el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentant del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment per la contractació del servei
de ......................,
DECLARO QUE l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives
apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i a la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’EPEL Nostraigua, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa

Signatura electrònica
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Nom/s i càrrec/s

ANNEX 4
MITJANS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O
PROFESSIONAL (A APORTAR PER L’ADJUDICATARI)
D’acord amb allò establert als articles 87 a 91 de la LCSP les empreses descriuran en el
DEUC el compliment dels requisits mínims de solvència que segueixen, sense perjudici
que s’hagin d’acreditar per part de l’adjudicatari:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA.
1. VOLUM MÍNIM DE NEGOCIS
El licitador haurà de presentar declaracions del volum de negocis dels darrers tres
anys que permeti comprovar que, al menys, l’any de major volum de negoci dels
darrers tres anys és igual o superior a 244.800,00 € (màxim 1,5 vegades VEC,
87.1.a) de la LCSP).
2. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys que en el
desenvolupament de la seva feina puguin ocasionar a persones o coses, per la qual
cosa haurà d’acreditar que disposa de la corresponent assegurança de
responsabilitat civil, plenament vigent, per un import mínim de 500.000,00 € per
sinistre i any i de 200.000,00 € per responsabilitat patronal per sinistre (article 87.1.b)
de la LCSP).
SOLVÈNCIA TÈCNICA I/O PROFESSIONAL:
RELACIÓ DE SERVEIS EXECUTATS
El licitador haurà de presentar una relació de serveis executats en els últims 3 anys
de similar naturalesa a l’objecte del contracte que incloguin l’import, dates i el
destinatari, públic o privat que permeti comprovar que, al menys, l’any de major
volum de negoci en serveis de la mateixa naturalesa del licitat sigui, com a mínim, de
23.800,00€ (70% valor anual, article 90.2 de la LCSP).

2. ACREDITACIONS
2.1. Acreditacions i certificats de l’empresa contractista
Les empreses licitadores, a més a més d’acreditar al solvència tècnica i econòmica
que s’estableixi al plec de clàusules administratives particulars, hauran de disposar
de les següents acreditacions i/o certificats:
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1.

a) Certificat d’inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides
(ROESP).
b) Acreditació de sistema de gestió de qualitat: UNE-EN-ISO 9001:2015
c) Acreditació de sistema de gestió Mediambiental UNE-EN-ISO 14001:2015
No podran presentar-se a aquesta licitació les empreses que no disposin d’aquestes
acreditacions
MITJANS TÈCNICS, HUMANS I MATERIALS:
El licitador haurà de disposar dels següents mitjans tècnics, humans i materials:
3.1. Plantilla mínima de l’empresa contractista
Atès que no es permetrà la subcontractació de les tasques de desinfecció i neteja es
considera que l’empresa ha de disposar d’una plantilla mínima anual de 15
treballadors de mitjana al llarg dels dos últims anys.
3.2. Titulacions universitàries del personal en plantilla
L’empresa contractista haurà de disposar de, com a mínim, dos treballadors amb
titulació universitària superior de les branques de ciències, ciències de la salut o
d’enginyeria.
3.3. Titulacions en matèria de prevenció de riscos laborals
L’empresa contractista haurà de disposar de, com a mínim, dos treballadors amb
titulació de tècnic superior en prevenció de riscos laborals, amb les especialitats de
seguretat en el treball i higiene industrial.
3.4. Capacitació relacionada amb l’ús de biocides
L’empresa contractista haurà de disposar de, com a mínim, tres aplicadors en
plantilla, amb una antiguitat superior a tres anys de contracte amb l’empresa, que
disposin, de l’acreditació de capacitació per realitzar tractaments amb biocides que
estableix el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides (carnets
d'aplicadors de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització (DDD)).
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3.

ANNEX 5 (SOBRE A)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DIPOSAR, PER ADSCRIURE A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE, MITJANS TÉCNICS I MATERIALS
El senyor/a .............................................................actuant en nom propi, o en el seu cas,
com apoderat/ada de l’empresa ....................................... assumeixo el compromís
d’adscriure durant tota l’execució del contracte els següents mitjans tècnics i materials:

a. Disposo de les següents acreditacions i/o certificats:
 Certificat d’inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides
(ROESP).
 Acreditació de sistema de gestió de qualitat: UNE-EN-ISO 9001:2015
 Acreditació de sistema de gestió Mediambiental UNE-EN-ISO 14001:2015
b. Disposo d’una plantilla mínima de 15 treballadors en els 2 últims anys.
c. Disposo de, com a mínim, dos treballadors amb titulació universitària superior de les
branques de ciències, ciències de la salut o d’enginyeria (relacionar personal a
disposició del contracte amb nom, dini, antiguitat i titulació).

e. Disposo dels següents aplicadors en plantilla (relacionar personal a disposició del
contracte amb nom, dini, antiguitat i les característiques mínimes de titulació de
l’Annex 4 d’aquest plec).
Aquesta declaració s’inclourà en el contracte com a obligació essencial als efectes de
l’article 76 i 211.4 de la LCSP, aplicant-se el sistema de penalitats previst en cas
d’incompliment.
I per què consti, signo aquesta declaració de compromís

Nom/s i càrrec/s

Signatura electrònica
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d. Disposo de, com a mínim, dos treballadors amb titulació de tècnic superior en
prevenció de riscos laborals, amb les especialitats de seguretat en el treball i higiene
industrial (relacionar personal a disposició del contracte amb nom, dini, antiguitat,
titulació i entitat formativa)
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ANNEX 6 (SOBRE B)
CONTINGUT DE LA PROPOSTA VALORABLE SEGONS JUDICI DE VALOR

(sense contingut)

ANNEX 7 (SOBRE C)
MODEL DE CONTINGUT DE LA PROPOSTA VALORABLE PER APLICACIÓ
AUTOMÀTICA DE FÒRMULES

El
Sr
...............................................major
d'edat,
amb
domicili
a ........................................ ............................. (carrer, número, localitat i província), amb
DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, en nom de ...............................................
si actua per representació, expressant la personalitat i el domicili del representant,
l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa),
assabentant del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment
per a l’adjudicació del contracte de SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS
DIPÒSITS D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA
L’EPEL NOSTRAIGUA, accepta íntegrament les condicions i obligacions que dimanen
dels esmentats documents, es compromet a complir-les estrictament, i ofereix realitzar
l’objecte contractual de referència amb les següents condicions:

1. Proposta econòmica:
El desglossament dels preus unitaris del servei a cada dipòsit i del número de neteges
que s’hi realitzaran al llarg dels dos anys de contracte es reflecteixen a continuació:

Dipòsit Peiró
Dipòsit carrer d’Amunt
Dipòsit de les Creus
Dipòsit General de Miami
Dipòsit antic de Miami
Dipòsit de Sant Jordi
Dipòsit de Sant Jaume
Dipòsit Príncep d’Espanya
Dipòsit Ermita
Dipòsit Club Mont-Roig
Dipòsit Rustical Balneari
Dipòsit Part Alta
Dipòsit Part Baixa
Dipòsit d’Hifrensa Vas 1
Dipòsit d’Hifrensa Vas 2
Dipòsit Rustical Mont-Roig
Dipòsit Sant Miquel
Dipòsit Masos
Dipòsit Guardamar

N
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D14
D15
D16
D17
D18

VOL
(m3)
2200
100
300
2200
800
50
80
80
40
50
20
40
40
700
700
250
240
800
60

HORARI
NIT
DIA
NIT
NIT
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
NIT
NIT
DIA
DIA
NIT
NIT
NIT
NIT
NIT
NIT

PU de
licitació
3.400,00 €
680,00 €
1.360,00 €
3.400,00 €
1.360,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.020,00 €
1.700,00 €
1.360,00 €
1.020,00 €

Ut
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Import de
licitació
6.800,00 €
1.360,00 €
2.720,00 €
6.800,00 €
2.720,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
1.360,00 €
2.720,00 €
2.720,00 €
2.040,00 €
3.400,00 €
2.720,00 €
2.040,00 €
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Dipòsits d’aigua potable

Dipòsit Solemio
Dipòsit Costa Zèfir
Dipòsit Cap de Terme
Dipòsit Pi Alt
Dipòsit Heromar
Dipòsit Via Marina
Dipòsit Casalot - Zona Ranxos
Dipòsit Casalot - Zona Roma
Dipòsit Bonmont

D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27

550
500
300
300
300
300
200
200
600

Total import base de licitació (IVA NO INCLÒS)

NIT
NIT
DIA
DIA
DIA
NIT
NIT
NIT
NIT

1.360,00 €
1.360,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.020,00 €
1.700,00 €

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2.720,00 €
2.720,00 €
2.040,00 €
2.040,00 €
2.040,00 €
2.040,00 €
2.040,00 €
2.040,00 €
3.400,00 €

68.000,00 €

Ofereixo realitzar realitzar l’objecte contractual de referència (Import de licitació de 2
anys) per la següent quantitat: ..............................................................................................
......................(imports amb lletres i xifres) sense IVA, segons els preus unitaris i els
volums, ESTIMATS PER DOS ANYS DE CONTRACTE, que s’han detallat al quadre de
preus precedent.

2. Elaboració de croquis de l’interior de dipòsits i validació periòdica dels mateixos
Ofereixo elaborar, en la primera operació que es realitzi en cada dipòsit, un croquis
acotat de l’interior del dipòsit. En aquest croquis haurà d’haver-hi na planta de l’interior
de la instal·lació i l’alçat de la totalitat de les parets.

S’hauran d’acotar, amb precisió de mil·límetres, els orificis i canalitzacions d’entrada i/o
sortida, arquetes de recollida, canals interiors i qualsevol element singular de dins del
dipòsit.
Una vegada elaborats aquests croquis, cada vegada que s’entri a netejar el dipòsit
s’hauran de validar o, en cas contrari, anotar les possibles modificacions que
s’observin.
NO OFEREIXO
SI OFEREIXO

Nota. En cas que el licitador ofereixi aquest servei i no elabori aquests croquis, es
descomptarà del preu del servei la part proporcional de la puntuació obtinguda per
aquest apartat.
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S’hauran d’acotar, amb precisió de centímetres, les mides de distàncies (amplades,
profunditats, alçades, diàmetres, longituds ...) de l’obra civil.

En cap, ni la millora econòmica ni les altres millores ofertes podran anar en detriment dels
salaris dels treballadors de l’empresa o contractats respecte dels que fixa, en cada cas,
els convenis col·lectius d’aplicació.

I per què consti, signo aquesta declaració de compromís

Nom/s i càrrec/s
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Signatura electrònica

ANNEX 8
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I PONDERACIÓ DELS MATEIXOS
Per a l’adjudicació d’aquesta licitació, l’EPEL Nostraigua valorarà i puntuarà les ofertes
presentades en base a criteris valorables de forma automàtica a través d’aplicació de
fórmules.
Els aspectes que es tindran en compte, que estan vinculats directament al contracte, i
que s’enumeren per l’ordre en què s’han de presentar les ofertes, són els que segueixen:

1. Oferta econòmica
2. Elaboració de croquis de l’interior dels dipòsits

fins a 90 punts
fins a 10 punts

FÓRMULES DE CÀLCUL
1. Valoració proposta econòmica..............................................................fins a 90 punts
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà
d’acord al següent procediment:
Pi = puntuació oferta i
Pi = 70 x (Pressupost oferta més econòmica / Pressupost oferta i)

Es puntuarà amb 15 punts als licitadors que ofereixin aquesta possibilitat
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2. Elaboració de croquis de l’interior dels dipòsits....................................fins a 10 punts

ANNEX 9
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

PRESIDENT/A

Gerent de Nostraigua o persona en qui delegui

VOCAL

Secretari del Consell d’Administració de Nostraigua o persona en
qui delegui

VOCAL

Un membre de l’Àrea d’Administració de Nostraigua o persona en
qui delegui

VOCAL

Un membre de l’Àrea Tècnica de Nostraigua o persona en qui
delegui

SECRETARI/ÀRIA

Un membre de l’Àrea d’Administració de Nostraigua o persona en
qui delegui

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, a excepció del
secretari/ària, que només tindrà veu. A les reunions de la mesa es podran incorporar els
assessors especialitzats que resultin necessaris, segons la naturalesa de la licitació a
tractar, els quals només actuaran amb veu però sense vot.
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A l’empara del punt 2.7 de la “RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN EN
RELACIÓN CON DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENTRADA EN
VIGOR DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (Clasificación del informe:
32. Recomendaciones, acuerdos y circulares)”, i de l’article 326 i de la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,
Formaran la Mesa de Contractació de la licitació d’aquest procediment els membres
següents:

ANNEX 10
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
(Article 202 de la Llei 9/2017)

L’article 202 de la Llei 9/2017, de contractes del Sector públic, estableix l’obligatorietat
d’establir als plecs de clàusules administratives particulars almenys una de les condicions
especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre
ordre.
En aquest sentit, s’estableixen a la clàusula 30 (principis ètics i regles de conducta dels
contractistes) les condicions especials d’execució del contracte.
A banda de les que ja consten en aquesta clàusula ètica, s’estableixen com a condicions
especials d’execució amb caràcter d’obligacions contractuals essencials, l’incompliment
de les quals podrà donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquests plecs o
en el seu cas, ser causa de resolució als efectes de l’article 202 de la LCSP, les següents:
 En cas que l’adjudicatari hagi de contractar personal per al compliment dels
contractes basats, aquest ha de ser procedent de l’atur.
Les condicions especials d'execució, tant de les clàusules del plec com les que figuren en
aquest annex, seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen en
l'execució del contracte.

69

Codi Validació: AZQDYPQYJCDMR7J3QQWY5QH3S | Verificació: https://nostraigua.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 69 de 74

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte
i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de
conformitat amb la clàusula 28 d’aquest plec:

ANNEX 11
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
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El contractista quedarà vinculat per la normativa d’aplicació exposada a la clàusula 2 del
plec de clàusules administratives particulars (i, de forma explícita, per la recollita tan al
plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques) i per
l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà el
caràcter d’obligació essencial del contracte.

ANNEX 12
MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat
(raó
social
de
l'entitat
de
crèdit
o
societat
de
garantia
recíproca) ................................................................................. amb domicili (a efectes de notificació
i requeriments) a...................................……….....carrer/plaça/avinguda................................i en seu
nom (nom i cognoms dels apoderats). ….........................., amb prou poders per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior d'aquest
document.

AVALA SOLIDÀRIAMENT
A (nom i cognoms o raó social de la persona avalada)..............................................
CIF...................................... , d'acord amb el que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la
constitució d'aquesta garantia)............................................... per respondre de les responsabilitats i
compromisos adquirits en el contracte de SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS
D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL
NOSTRAIGUA, (EXP. 902/2020), davant l’EPEL Nostraigua, CIF Q4300259A, per la quantitat de
(Import en lletres).................... EUROS (import en xifres €)

Aquest aval restarà en vigor fins que l’EPEL Nostraigua, n'autoritzi la cancel·lació o devolució
d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació
complementària.
(lloc i data)
(raó social de l'entitat de crèdit)
(signatura dels apoderats de l’entitat de crèdit)
Aquest aval ha estat inscrit en aquesta data al Registre Especial d’Avals amb el número de registre
____________________.
(Signatura dels representants de l’entitat de crèdit )
(Aquest document haurà de ser intervingut per notari )
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La entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que aquest aval a primer requeriment té
caràcter solidari i que es presta amb expressa i formal renuncia als beneficis d’excussió, divisió,
ordre i qualsevol altre que pogués ser en el seu cas d’aplicació, i que es farà efectiu al beneficiari,
fins a la quantitat màxima avalada, al primer requeriment seu, sense que aquest hagi de justificar
l’incompliment ni la negativa al pagament de l’avalat, en el termini màxim de vuit dies hàbils a
comptar des de la data de requeriment.

ANNEX 13
MODEL D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
Certificat de l’assegurança de caució número: (número de l’assegurança)...........................
L’entitat (raó social asseguradora) ........................, en endavant, «l’assegurador»), amb NIF..........,
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)..................
al
carrer/plaça/avinguda...................., codi postal, localitat,.................... degudament representat per
(nom i cognoms de/ls l’apoderat/s)........................................, amb NIF.................... amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders ressenyada al
peu d’aquest document,

ASSEGURA
(nom i cognoms o raó social de l’avalat),.....................amb CIF...................., en concepte de
prenedor de l’assegurança, davant de l’EPEL Nostraigua, amb CIF Q4300259A (en endavant,
«l’assegurat»), fins a un import de....................................... (en lletres i en xifres), d’acord amb els
termes i condicions establerts al text refós de la Llei de contractes del sector públic, la normativa
de desenvolupament i el plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el
contracte de SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE CONSUM
HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL NOSTRAIGUA, (EXP. 902/2020),en
concepte de garantia (definitiva/provisional), per respondre de les obligacions, penalitats i altres
despeses que es puguin derivar, d’acord amb les normes i la resta de les condicions
administratives susdites, enfront de l’assegurat.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de l’assegurança. L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al
primer requeriment de l’EPEL Nostraigua, en els termes que estableixen la text refós de la Llei de
contractes del sector públic i les normes que la desenvolupen.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l’EPEL Nostraigua, o qui hi estigui
habilitat legalment en el seu nom, n’autoritzi la cancel·lació o devolució, d’acord amb les
disposicions del text refós de la Llei de contractes del sector públic i legislació complementària.
(Lloc i data)
(signatura dels apoderats de l’assegurador)
(Aquest document haurà de ser intervingut per notari )
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L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits en l’article
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
L’impagament de la prima, sigui única, la primera o qualsevol de les següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa ni aquest darrer alliberat de la seva obligació en el cas que l’assegurador hagi de fer
efectiva la garantia.

ANNEX 14
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
El
Sr
...............................................major
d'edat,
amb
domicili
a ........................................ ............................. (carrer, número, localitat i província), amb
DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, en nom de ...............................................
si actua per representació, expressant la personalitat i el domicili del representant,
l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa),
assabentant del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment
per la contractació del servei de NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL NOSTRAIGUA
accepta íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats
documents, es compromet a complir-les estrictament, i ofereix realitzar l’objecte
contractual de referència amb les següents condicions:

a. Que aquesta empresa disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i
productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals,
així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals.
b. Que ha realitzat l’Avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva en relació
amb l’objecte del contracte.
c. Que respecte als treballadors que han de realitzar el servei objecte del contracte, s’ha
complert prèviament amb l’obligació d’informació i formació de prevenció de riscos
laborals.
d. Que els treballadors destinats a l’execució del contracte disposen dels EPI’s
necessaris.
e. Que respecte als treballadors que han de realitzar el servei són aptes per a la tasca a
desenvolupar segons el control de Vigilància Mèdica de la salut adequat.
f. Que notificarà per escrit, si escau, la realització d’activitats o processos objecte del
contracte que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos
especials, i es compromet, en aquest cas, a disposar de recurs preventiu.
g. Que notificarà per escrit els accidents i incidents a Nostraigua.
I per què consti, signo aquesta declaració de compromís
Nom/s i càrrec/s

Signatura electrònica
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DECLARA:

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
EPEL NOSTRAIGUA
Telèfons 977 837 686 / 977.810.386
Avinguda Barcelona, 188, Locals 19-20
Carrer Riudoms, 21
43892 Miami Platja
43300 Mont-roig del Camp
e-mail: administracio@nostraigua.cat
Departament que tramita l’expedient:
Número d’expedient:
Àrea d’Administració
902/2020
Objecte del contracte: SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’EPEL NOSTRAIGUA.

Sistema d’adjudicació ordinari
Tipus de contracte: serveis

Procediment d’adjudicació: obert

En/Na ……………………………………………., amb DNI ………………..….., en nom i
representació de ……………………………………………………………..
EXPOSA
Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l’expedient de referència, i estant
interessats en participar-hi sol·licitem la nostra admissió en el mateix, per la qual cosa
adjuntem la següent documentació:
SOBRE A - Documentació Administrativa
SOBRE C - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica

COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Empresa:
CIF:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
Fax:
e-mail:
Apoderat:
DNI:

Signatura electrònica
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CONTRACTE EXPEDIENT 902/2020

ANNEX II. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

7

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS
DIPÒSITS D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTALꞏLACIONS QUE
GESTIONA L’EPEL NOSTRAIGUA
EXPEDIENT 902/2020

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. RELACIÓ I CAPACITAT DELS DIPÒSITS
3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
3.1 Buidatge de l’aigua restant del dipòsit.
3.2 Operacions de preparació.
3.3 Neteja i desincrustació.
3.4 Desinfecció
3.5 Esbandit
3.6 Posada en funcionament
4. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
4.1 Pla de seguretat
4.2 Programa de treball
4.3 Horaris de treball
4.4 Productes a utilitzar
4.5 Condicions de neteja dels equips
4.6 Gestió de residus
4.7 Mitjans auxiliars. Eines materials i maquinària
4.8 Justificació dels treballs i documentació a lliurar per part de l’adjudicatari
5. ACREDITACIONS DE LES EMPRESES LICITADORES
5.1 Acreditacions i certificats de l’empresa contractista
6. MIJTANS HUMANS, TÈCNICS I MATERIALS DE LES EMPRESES LICITADORES
6.1 Plantilla mínima de l’empresa contractista
6.2 Titulacions universitàries del personal en plantilla
6.3 Titulacions en matèria de prevenció de riscos laborals
6.4 Capacitació relacionada amb l’ús de biocides
7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DE L’EMPRESA
8. NORMES I DISPOSICIONS SECTORIALS D’APLICACIÓ
9. ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE
ANNEX 1 INVENTARI DE LES INSTALꞏLACIONS
ANNEX 2 INFORME DE L’ESTAT DE LES INSTALꞏLACIONS ABANS I DESPRÈS DE
L’ACTUACIÓ
ANNEX 3 MODEL DE CERTIFICAT DE NETEJA
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest plec és el d’establir les prescripcions tècniques que han de regir la
contractació del servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum humà que
gestiona l’EPEL Nostraigua en compliment del Programa de vigilància i control sanitari
de les aigües de consum humà de Catalunya i del Pla d’autocontrol del sistema
d’abastament d’aigua potable del municipi de Mont-roig del Camp.

2. RELACIÓ I CAPACITAT DELS DIPÒSITS
Els dipòsits, amb la seva capacitat aproximada, objecte d’aquesta licitació es relacionen
a continuació:

Mont-Roig del Camp (3)

Miami Platja (6)

Ermita Ma Déu de la Roca (1)
Urb. Club Mont-Roig (1)
Urb. Rustical Balneari (1)
Urb. Paradís Nord (2)
Urb. Mont-Roig Badia (1)
Urb. Rustical Mont-Roig (1)
Urb. Sant Miquel (1)
Urb. Masos d’en Blader (1)
Urb. Guardamar (1)
Urb. Solemio (1)
Urb. Costa Del Zèfir (1)
Urb. Cap de Terme (1)
Urb. Pi Alt (1)
Urb. Barri Llastres (1)
Urb. Via Marina (1)
Urb. Casalot Centre (1)
Urb. Casalot Llevant (1)
Urb. Bonmont - Terres Noves (1)

Dipòsits d’aigua potable
Dipòsit Peiró
Dipòsit carrer d’Amunt
Dipòsit de les Creus
Dipòsit General de Miami
Dipòsit antic de Miami
Dipòsit de Sant Jordi
Dipòsit de Sant Jaume
Dipòsit Príncep d’Espanya
Dipòsit Ermita
Dipòsit Club Mont-Roig
Dipòsit Rustical Balneari
Dipòsit Part Alta
Dipòsit Part Baixa
Dipòsit regulador d’Hifrensa
Dipòsit Rustical Mont-Roig
Dipòsit Sant Miquel
Dipòsit Masos
Dipòsit Guardamar
Dipòsit Solemio
Dipòsit Costa Zèfir
Dipòsit Cap de Terme
Dipòsit Pi Alt
Dipòsit Heromar
Dipòsit Via Marina
Dipòsit Casalot - Zona Ranxos
Dipòsit Casalot - Zona Roma
Dipòsit Bonmont

Núm.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27

VOL (M3)
2200
100
300
2200
800
50
80
80
40
50
20
40
40
700
250
240
800
60
550
500
300
300
300
300
200
200
600
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Àmbit

La descripció de cadascun dels dipòsits relacionats es detalla a l’annex 1 d’aquest plec
de prescripcions tècniques.
En cas que l’EPEL ampliï el nombre de dipòsits, les noves instal3lacions s’inclouran dins
el contracte de neteja. El preu del servei d’aquest nou dipòsit seria el mateix que el del
dipòsit de volum superior més aproximat al nou dipòsit.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs a realitzar seran els següents:
3.1 Buidatge de l’aigua restant del dipòsit.
L’Entitat, al dia i hora programats, deixarà els dipòsits a un nivell màxim del 10% de
la seva capacitat.
El contractista haurà de preveure la operació del buidat de fins al 10% de la
capacitat del dipòsit.
3.2 Operacions de preparació.
Les operacions prèvies consisteixen en la preparació des elements necessaris per
a l’entrada al dipòsit (ventilació, introducció d’aparell detector portàtil multigàs,
baixada amb trípode, si s’escau ...) i, en cas que n’hi hagi, retirada de sorres, runes
i deixalles.

3.3 Neteja i desincrustació.
Les operacions de neteja i desincrustació consisteixen en l’eliminació per mitjans
mecànics de les partícules sedimentades i incrustacions. Aquesta operació es
realitza amb equips d’alta pressió-succió, equips d’aspiració per buit i equips per la
transport de residus. En aquest cas, es tindrà especial atenció en què la pressió de
les llances de neteja no superi els 200 kg/cm2 i que no es produeixin erosions a les
superfícies dels dipòsits a netejar. S’hauran d’utilitzar productes químics autoritzats
si per mitjans mecànics no s’aconsegueix eliminar la totalitat d’incrustacions.
Per mitjà de rasclat i escombrat s’eliminaran totes les restes de sediments i
incrustacions del terra.
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Així mateix, de forma prèvia a qualsevol operació amb mitjans hidrodinàmics , el
contractista haurà de procedi0r a l’aïllament de les sortides de dipòsit a la xarxa de
distribució per mitjà de globus inflable per evitar contaminació a les canalitzacions.

3.4 Desinfecció
Aquesta operació consisteix en l’aplicació d’una solució desinfectant a les parets i
superfícies del dipòsit que estiguin en contacte amb l’aigua durant un temps mínim
de contacte de 30 minuts.
La solució desinfectant serà una dissolució hiperclorada amb una concentració de
20-30 mg/l de clor residual.
3.5 Esbandit
Transcorregut el temps mínim de contacte de l’agent desinfectant a les parets del
dipòsit es procedirà a l’esbandit del dipòsit amb aigua de consum a pressió i amb
raspalls la solera si és necessari. Es donarà per finalitzat l’esbandit del dipòsit quan
l’aigua procedent de la neteja del producte no tingui un pH àcid. En cas que quedin
incrustacions es grataran i es repetirà el procés en les parts afectades.
3.6 Posada en funcionament
Abans de la posada en funcionament del dipòsit, s’haurà de comprovar que totes
les arquetes de dins del dipòsit (desguàs, sortida consum si s’escau ...) hagin
quedat completament buides. També es comprovarà que no hi hagi restes de líquid
de neteja, restes de brutícia ni cap eina ni objecte material dins del dipòsit.

Els operaris de l’Entitat realitzaran les maniobres necessàries per a l’ompliment dels
dipòsits i es realitzarà un control de qualitat per mitjà de la determinació de
desinfectant residual (DR) i un examen organolèptic (EO). Tant el clor lliure residual
com la terbolesa, olor, sabor i color hauran de complir els paràmetres establerts al
document Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà
de Catalunya.

4

Codi Validació: 7PX44YWYNY7CJ2Y2SEP6KX3D6 | Verificació: https://nostraigua.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 47

Així mateix, es realitzarà una inspecció visual per comprovar que les canonades i
aparellatge de dins del dipòsit (canonades de recirculació, entrades d’hipoclorit,
boies, transductors ...) estiguin en perfecte estat de funcionament i no s’hagin
malmès durant les operacions.

4. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
4.1 Pla de seguretat
El contractista haurà de presentar, en compliment de l’article 16 de la Llei 31/95, de
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals un Pla de Seguretat i Salut i un
Pla organitzatiu i de funcionament dels serveis i donar compliment a l’article 24 de
la Llei i al Reial Decret 171/2004.Aquest pla ha de contenir, com a mínim, una
avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que aplicarà i la
valoració dels mateixos.
Molt especialment, en tots els treballs en alçada i treballs en espais confinats caldrà
que en totes les actuacions tots els membres del equip tinguin com a mínim la
formació específica i un membre el nivell bàsic en prevenció, actuant
permanentment i presencialment com a recurs preventiu controlant els riscos i les
mesures preventives de les tasques a realitzar.
L’adjudicatari, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, vetllarà per les
condicions de seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà,
en qualsevol moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i
seguirà les ordres i instruccions que donin els serveis tècnics de l’Entitat.

4.2 Programa de treball
L’adjudicatari proposarà a l’Entitat un programa de treball de la neteja de dipòsits
que haurà d’aprovar el responsable del contracte i haurà de ser signat per les dues
parts amb, com a mínim, una setmana d’antelació de l’inici dels treballs. En aquest
programa hi haurà de figurar necessàriament l’hora en què el personal de l’Entitat
ha de donar accés a l’adjudicatari a les instalꞏlacions a netejar. Per poder presentar
el programa de treball s’ha d’haver aprovat prèviament el Pla de Seguretat al qual
fa referència l’apartat anterior
En cas que l’empresa contractista no proposi cap programa de treball, o que el
responsable del contracte consideri que el programa presentat no s’ajusta a les
necessitats del servei, l’adjudicatari estarà obligat a seguir el programa que li
presenti el responsable del contracte.
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L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball
específiques de la legislació vigent, pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut. Així, doncs, el contractista disposarà del material de seguretat
i higiene necessari. Tots els equips que es destinin al serveis compliran les normes
de seguretat vigents i estaran en bones condicions d’ús i mantindran un bon aspecte
extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la
Inspecció Tècnica de Vehicles.

En aquest últim cas, els dies de neteja de dipòsits seran sempre dies laborables en
al municipi de Mont-roig del Camp i el programa de treball s’haurà de comunicar per
mitjà de seu electrònica, amb una antelació mínima de 15 dies naturals de l’inici
dels treballs.
4.3 Horaris de treball
Tots els dipòsits es netejaran en dies establerts com a laborables al municipi de
Mont-roig del Camp, i l’horari podrà ser diürn o bé nocturn.
A l’Annex 1 d’inventari de les instalꞏlacions hi figura un quadre on es detalla quin és
l’horari de neteja de cada dipòsit.
a) Horari diürn: en aquest cas, l’adjudicatari iniciarà les operacions de neteja a
partir de les 8.00 del matí i, preferentment, acabarà les tasques abans de les
15.00.
b) Horari nocturn: en aquest cas, l’adjudicatari iniciarà les operacions de neteja a
partir de les 12.00 del vespre.
Per motius justificats de necessitats o millores del servei l’Entitat i l’adjudicatari
poden pactar horaris diferents als establerts en aquest apartat. Serà necessària la
conformitat de les dues parts per modificar aquests horaris.
4.4 Productes a utilitzar

Agents desincrustants i desinfectants: en cas que s’utilitzin productes de neteja
diferents de l’hipoclorit sòdic, els productes utilitzats com a desinfectants i/o
desincrustants hauran d’estar explícitament autoritzats per al tractament d’aigües
de consum en les i s’hauran d’aplicar en les concentracions i dosis de l’autorització.
A efectes de la verificació del compliment d’aquest requisit, l’empresa adjudicatària
haurà de presentar: o una declaració del fabricant on s’especifiqui que la formulació
del producte no conté cap de les substancies identificada com extremadament
preocupant, acompanyada de la fitxa de seguretat, o el certificat d’etiqueta
ecològica oficial.
Tots els fabricants i distribuïdors de productes utilitzats per la neteja de superfícies
han d’estar inscrits en el registre general sanitari (RGS) i s’haurà de presentar una
còpia del certificat d’inscripció del fabricant o distribuïdor.
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Aigua a pressió: l’aigua utilitzada per a la neteja de xarxa haurà de ser aigua apta
per al consum humà. El contractista podrà utilitzar l’aigua de buidat dels dipòsit per
realitzar les operacions de neteja.

4.5 Condicions de neteja dels equips
El contractista haurà de mantenir els vehicles, equips i material en perfecte estat
higiènic i sanitari de manteniment i neteja. Així mateix, caldrà tenir especial cura en
la higiene dels estris de neteja, del personal i dels mitjans auxiliars que intervinguin
en el servei.
Els vehicles i equips utilitzats per ala neteja i desinfecció seran d’us exclusiu per a
neteja d’instalꞏlacions d’aigua potable. També poden utilitzar-se vehicles destinats
a altres usos sempre i quan es pugi certificar que s’ha realitzat la neteja i desinfecció
de vasos de vehicles i estris auxiliars.
Les cisternes arribaran a les instalꞏlacions completament buides i hauran d’aportar
el certificat corresponent acreditant que les mateixes es troben desinfectades per
cada un dels serveis de neteja i desinfecció. Un cop a les instalꞏlacions, es procedirà
al seu ompliment exclusivament amb aigua procedent dels dipòsits de Nostraigua.
Les parts mòbils (mànegues, enllaços de mànegues, llances, polsadors i qualsevol
altre mitjà auxiliar ...) que entrin en contacte amb l’interior del dipòsit a netejar,
prèviament haurà de ser netejat amb aigua a pressió i desinfectat amb una
dissolució d’hipoclorit sòdic al 0.8%, durant al menys 5 minuts. Un cop desinfectat,
es tornarà a netejar amb aigua a pressió. Tots els materials i mitjans auxiliars per
aquesta neteja i desinfecció aniran a càrrec del contractista. S’haurà de garantir que
l’aigua d’esbandit dels estris és aigua apta per al consum.
L’adjudicatari haurà de mantenir net l’espai de treball i els seus voltants per oferir
un aspecte òptim del servei.

És responsabilitat del contractista retirar els residus i dipositar-los a un abocador
controlat, d’acord amb la legislació vigent. En aquest sentit, s’han de complir les
següents condicions:
a) Tots els materials procedents de la retirada de sorra, runes i deixalles s’hauran
d’evacuar a un abocador autoritzat.
b) L’adjudicatari ha de disposar dels mitjans necessaris per recollir i transportar el
residu líquid a abocador autoritzat.
4.7 Mitjans auxiliars. Eines, materials i maquinària
Tots els mitjans auxiliars (equips de ventilació o renovació d’aire, grups electrògens,
escombres, eines manuals, eines elèctriques, bombes d’exhaurir, bastides,
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4.6 Gestió dels residus

ilꞏluminació a 24 V (R.E.B.T), ràcords, mànegues ...), proteccions colꞏlectives, i en
general qualsevol mitjà tècnic, de transport o humà necessari pel desenvolupament
de la feina i el seu correcte acabat, aniran a càrrec del contractista i el seu cost,
juntament amb qualsevol treball auxiliar, anirà incorporat en el preu unitari de
l’oferta.
Pera aquest motiu, l’adjudicatari aportarà sense càrrec addicional tots aquells
elements, productes, utillatge i maquinari que siguin precisos per l’adequada i
suficient execució dels treballs objecte del contracte; serà del seu exclusiu compte
i càrrec la seva adquisició, conservació, manteniment i reposició.
Així mateix, quedaran expressament incorporats en els preus unitaris de l’oferta tots
els mitjans tècnics, humans, de transport, materials i de seguretat, de gestió de
residus, inclòs els no relacionats expressament en aquest Plec, però que a criteri
de la Corporació siguin necessaris per la correcta realització dels treballs
encomanats.
4.8 Justificació dels treballs i documentació a lliurar per part de l’adjudicatari
En el termini màxim de 10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la finalització
dels treballs, l’adjudicatari haurà de presentar, com a mínim, la següent
documentació:
a) Informes d’avaluació de l’estat inicial de les instalꞏlacions.
Aquests informes hauran de ser individuals per a cadascun dels dipòsits (o vasos
de dipòsits) i s’hauran de complimentar segons el model que figura a l’Annex 2
d’aquest plec de prescripcions tècniques.

Els certificats de neteja i desinfecció hauran de ser individuals per a cadascun
dels dipòsits (o vasos de dipòsits) i s’hauran de complimentar segons el model
que figura a l’Annex 3 d’aquest plec de prescripcions tècniques.
c) Fitxes tècniques dels productes utilitzats.
En cadascuna de les actuacions s’haurà de presentar la documentació
corresponent a les fitxes tècniques dels productes utilitzats..
d) Croquis detallat de l’interior de la instalꞏlació.
En cas que l’adjudicatari en la seva oferta s’hagi compromès a dibuixar aquests
croquis, els haurà de presentar en la primera operació de neteja i validar-los en
cadascuna de les neteges posteriors.
La presentació d’aquesta documentació serà requisit previ i indispensable a la
presentació de la factura dels treballs per part de l’adjudicatari.
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b) Certificats de neteja i desinfecció de cada un dels dipòsits.

5. MIJTANS HUMANS I TÈCNICS DE LES EMPRESES LICITADORES
5.1 Acreditacions i certificats de l’empresa contractista
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.

6. MIJTANS HUMANS I TÈCNICS DE LES EMPRESES LICITADORES

6.1 Plantilla mínima de l’empresa contractista
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
6.2 Titulacions universitàries del personal en plantilla
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
6.3 Titulacions en matèria de prevenció de riscos laborals
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
6.4 Capacitació relacionada amb l’ús de biocides
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.

L’empresa adjudicatària nomenarà una persona de referència única per a Nostraigua
per resoldre qüestions derivades del funcionament general del contracte i de les
incidències que puguin sorgir com a conseqüència de la seva execució. Aquesta
persona serà l’encarregada de recollir els suggeriments i els requeriments de
Nostraigua, en especial, els que fan referència a la tramesa d’informació periòdica de
l’activitat contractual amb aquesta societat i resoldre totes les incidències durant el seu
desplegament.

8. NORMES I DISPOSICIONS SECTORIALS D’APLICACIÓ
El contracte que s’estableixi per a l’execució dels serveis als que fa referència el present
plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l’integren i,
subsidiàriament, per l’establert en la legislació i altres normes vigents d’obligat
compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu,
local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.
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7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DE L’EMPRESA

Per a la realització dels serveis descrits seran d’aplicació les normes i reglaments
municipals, autonòmics, nacionals i comunitaris vigents i quantes disposicions legals
siguin d’aplicació, aprovades fins a la recepció dels treballs. Es fa especial referència al
compliment de la normativa sectorial següent:
 Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Amb especial atenció als
articles 9,11,15 i els annexos II i VIII.
 Real decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Real decret
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum humà, el Real decret 1798/2010, de 30 de
desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals
naturals i aigües de deu envasades per a consum humà, i el Real decret
1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i
comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.
 Real decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Real decret
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes
d'anàlisis del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula
l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de deu
envasades per a consum humà, i del Real decret 1799/2010, de 30 de
desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització
d'aigües preparades envasades per al consum humà.
 Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Emmagatzematge de productes químics i les seves Instruccions tècniques
complementàries.

 Ordre SCO/2967/2005, de 12 de setembre, per la qual s’amplia la de 21 de
juliol de 1994, per la que es regulen els fitxers de dades de caràcter personal
gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, i es crea el fitxer del Sistema
d’Informació Nacional d’Aigua de Consum.
 Directiva 98/83/CE del Consell UE, de 3 de novembre de 1998, relativa a la
qualitat de l’aigua destinada a consum humà.
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.
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 Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides

9. ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà a risc i ventura del contractista. Qualsevol que sigui el tipus de
subministrament i servei, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de
pèrdues avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu formal lliurament a
Nostraigua. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels béns que es lliurin
així com, de les conseqüències que es dedueixin per a Nostraigua o per a tercers de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
La prestació es realitzarà amb estricta subjecció al plec de prescripcions administratives
i a l’especificat en aquest plec i els termes i condicions concrets de cada contracte,
segons les instruccions que, per escrit, en execució o interpretació dels mateixos, donés
el responsable del contracte designat per Nostraigua.
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El present plec s'incorpora a l'expedient de contractació perquè sigui degudament
informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ DE LES INSTALꞏLACIONS QUE GESTIONA L’EPEL
NOSTRAIGUA

ANNEX 1.

1
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INVENTARI DE LES INSTALꞏLACIONS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ DE LES INSTALꞏLACIONS QUE GESTIONA L’EPEL
NOSTRAIGUA

ANNEX 2
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INFORME DE L’ESTAT DE LES INSTALꞏLACIONS ABANS I DESPRÈS DE
L’ACTUACIÓ

INFORME DE L’ESTAT DE LES INSTALꞏLACIONS ABANS I
DESPRÈS DE L’ACTUACIÓ
DADES DE LA INSTALꞏLACIÓ (dades obtingudes del plec)
Nom del dipòsit (segons plec): ____________________________________________
Àmbit (segons plec): ____________________________________________________
Data de l’actuació: _________________ Hora d’inici: ________ Hora final: ________
Nom del redactor de l’informe: ____________________________________________

1. DADES DEL DIPÒSIT (dades obtingudes in situ)
Nº de vasos: _______ Capacitat per vas: __________ Capacitat total: ____________
Resguard considerat: _________________ Nivell màxim (m): ___________________
Nom del redactor de l’informe: ____________________________________________
1.1. Tipus de dipòsit (poseu una creu on correspongui)
( ) Soterrat

( ) Semisoterrat

( ) Superficial

( ) Elevat

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Nivell freàtic per sota la solera del dipòsit? ( ) Si

( ) No

( ) No es coneix

1.2. Material (poseu una creu on correspongui)
( ) Formigó

( ) Obra de fàbrica

( ) Plàstic

( ) Acer

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Estat del recobriment exterior:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

( ) Cilíndric

( ) Prismàtic

( ) Esfèric

( ) Irregular

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
1.4. Dades del recinte (poseu una creu on correspongui)
Existeix rètol d’identificació (nom i entitat):

( ) SI

( ) NO

El recinte està enjardinat :

( ) SI

( ) NO

Hi ha tanca perimetral:

( ) SI

( ) NO

Estat de la tanca perimetral:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat del recinte (neteja / desbross):

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Observacions: ______________________________________________________

2. ESTRUCTURA I COBERTA
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1.3. Geometria del dipòsit (poseu una creu on correspongui)

2.1. Tipus de recobriment de la coberta (poseu una creu on correspongui)
( ) Obra (morter, rasilla, grava..)

( ) Vegetal

( ) Tela asfàltica

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Estat de neteja de la coberta:

( ) Correcte

Hi ha escales per accedir a coberta:

( ) Incorrecte
( ) SI

( ) NO

2.2. Tipus d’accés a l’interior del dipòsit (poseu una creu on correspongui)
( ) Trapa

( ) Porta

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Estat de neteja de la porta/trapa:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

2.3. Sistema de baixada a l’interior del dipòsit (poseu una creu on correspongui)
Hi ha escales per entrar al dipòsit?
( ) Pates

( ) Escala fixa

( ) SI

( ) NO

( ) Escala protegida amb anelles

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Estat de la baixada al dipòsit:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

2.4. Sistema ventilació (poseu una creu on correspongui)
Disposa de sistema de ventilació

( ) SI

( ) NO

El sistema està protegit amb malla

( ) SI

( ) NO

Estat del sistema de ventilació:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Observacions (pas de la malla) ________________________________________

3. INTERIOR

( ) No en disposa

( ) Morter hidràulic

( ) Morter sintètic

( ) Membranes

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Estat del recobriment:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

3.2. Sostre i estructura (poseu una creu on correspongui)
Estat del sostre:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat dels pilars:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat de l’estructura:

( ) Correcte

( ) Incorrecte
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3.1. Recobriment interior del dipòsit (poseu una creu on correspongui)

3.3. Solera (poseu una creu on correspongui)
Pendent suficient i uniforme

( ) SI

( ) NO

Canaleta de recollida de sediments

( ) SI

( ) NO

Estat de la solera (fons):

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat de neteja de la porta/trapa:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

3.4. Desguàs (poseu una creu on correspongui)
Disposa de desguàs

( ) SI

( ) NO

Disposa de reixeta/xapa perforada

( ) SI

( ) NO

Connectat directament al medi (riera, muntanya ...)

( ) SI

( ) NO

Connectat a arqueta sifònica

( ) SI

( ) NO

Connectat directament a clavegueram

( ) SI

( ) NO

( ) Altres (especifiqueu) _____________________________________________
Estat del desguàs:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

3.5. Sobreeixidor (poseu una creu on correspongui)
Disposa de sobreeixidor

( ) SI

( ) NO

On connecta el sobreeixidor __________________________________________
Estat del sobreeixidor:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

3.6. Sortida a xarxa(poseu una creu on correspongui)
( ) Sortida per tub d’aspiració

( ) Sortida per bomba submergida

Cota de resguard del tub d’aspiració ____________________________________
Disposa de reixeta/xapa perforada el tub d’aspiració?

( ) SI

( ) NO

4. CAMBRA DE CLAUS
Estat de les vàlvules / bombes:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat de la caldereria:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat de la canonada de descàrrega:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Estat de la distribució:

( ) Correcte

( ) Incorrecte

Observacions ______________________________________________________
_________________________________________________________________
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Estat del tub d’aspiració ______________________________________________

5. OPERACIONS DE NETEJA(Estat inicial i final)
5.1. Inicial
5.1.1

Solera (fons)
Llots

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Sorra

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Calç

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Òxid

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Net

( ) SI

( ) NO

Observacions ________________________________________________
5.1.2

Parets i pilars
Recoberts de llots i/o biofilm

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Recobertes de ferro

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Incrustacions de calç

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Brutícia fins línia d’aigua

( ) Molts

( ) Pocs

( ) No n’hi ha

Net

( ) SI

( ) NO

Observacions ________________________________________________
5.2. Final
Comprovat que el dipòsit queda buit

( ) SI

( ) NO

Comprovat que no queden incrustacions ni brutícia

( ) SI

( ) NO

Comprovat que no queda líquid de neteja a l’interior

( ) SI

( ) NO

Observacions / altres __________________________________________

6. OBSERVACIONS
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5

Codi Validació: 7PX44YWYNY7CJ2Y2SEP6KX3D6 | Verificació: https://nostraigua.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 47

___________________________________________________________

7. IMATGES DE LA INSTALꞏLACIÓ (mínim 10 unitats)

9. RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE PRL
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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8. IMATGES ABANS I DESPRÉS DE LA NETEJA (mínim 10 unitats)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ DE LES INSTALꞏLACIONS QUE GESTIONA L’EPEL
NOSTRAIGUA

ANNEX 3
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MODEL DE CERTIFICAT DE NETEJA

CERTIFICAT DE NETEJA I DESINFECCIÓ
DADES DE LA INSTALꞏLACIÓ (dades obtingudes del plec)
Nom del dipòsit (segons plec): ____________________________________________
Àmbit (segons plec): ____________________________________________________
Nº de vasos: _______ Capacitat per vas: __________ Capacitat total: ____________

PRODUCTES UTILITZATS (una descripció per a cada producte utilitzat)
Nom comercial del producte de neteja utilitzat:
Marca comercial del producte:
Número de lot / Data d’embalatge del lot:.
Dosi emprada:
En cas de biocida, número de registre:

Temps de contacte:

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE NETEJA
Data de la neteja: _________________ Hora d’inici: ________ Hora final: _________
DESCRIPCIÓ: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

OBSERVACIONS (indiqueu si hi ha diferències amb les dades del plec)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

CONTRACTE EXPEDIENT 902/2020

ANNEX III. PROPOSTA DEL CONTRACTISTA

8

CONTRACTE EXPEDIENT 902/2020

ANNEX IV. GARANTIA DEFINITIVA

9

30/9/2020

Empresas-

Transferencia nacional
Resultado

Imprimir

Transferencia realizada correctamente
Ordenante:
Banco destino:
Cuenta destino:

AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES SOCIEDAD LIMITADA
BANCO DE SABADELL, S.A.
ES60 0081 5485 1400 0104 3615

Beneficiario:
GESTIO CICLE AIGUA - NOSTRAIGUA
Domicilio:
Población:
Importe:
2.849,00 Euros
Comisiones:
0,00 Euros (Ver Detalle)
Importe cargado:
2.849,00 Euros
Concepto:
EXP. 902 2020 GARANTIA DEFINITIVA
Fecha valor:
30/09/20
Fecha y hora:
30/09/20 9:50
Obtener Justificante de Cargo de la Transferencia
(*) Para poder ver los archivos en formato PDF necesita disponer de Adobe Acrobat Reader. Si no dispone de él
puede descargarlo en Adobe

Ahora puede ...
Notificar esta transferencia Por correo electrónico a la dirección
Castellano

Catalï¿?

English

Franï¿?ais

Euskera

Deutsch

Galego

Guardar los datos del beneficiario de esta transferencia para utilizarlos en otras ocasiones:
ej: Alquiler piso

El beneficiario es una persona

física jurídica

CIF:
Aceptar

Realizar otra Transferencia Nacional
Banco de Sabadell, S.A., 2020. Todos los derechos reservados

Ayuda
https://www.bancsabadell.com/txempbs/TRExternalTransfer.password.bs#

1/1

