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1. DISPOSICIONS GENERALS
1.1

RÈGIM JURÍDIC, OBJECTE DEL CONTRACTE, PUBLICITAT
A. RÈGIM JURÍDIC

El règim jurídic aplicable al contracte serà el dret privat (article 26 c de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del Sector Públic), aquest es regirà, a més, per les normes
del dret privat pel Títol II del Llibre Tercer de la LCSP, sent competent la jurisdicció
contenciosa administrativa per al coneixement de les qüestions que se suscitin en relació
amb la preparació, adjudicació, i modificació dels contractes conforme a l'art. 27.1.c,
mentre que la jurisdicció civil serà competent per al coneixement de les controvèrsies que
se suscitin en relació als efectes i extinció dels mateixos (art.27.2.).
Aquests contractes estan subjectes als “principis de
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació”.

publicitat,

concurrència,

L'adjudicació del contracte haurà de recaure en la millor oferta, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 145 de la LCSP.
No es preveu la divisió en lots del contracte en aplicació de l‟article 99.3 b) de la LCSP i
en base a la justificació sobre la naturalesa de les obres a executar. Així doncs, no es
considera viable la seva divisió en lots.
B. OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte a què es refereix el present plec té per objecte l'execució de les obres
contemplades en el projecte d‟”OPTIMITZACIÓ DE L‟ÚS DE L‟AIGUA AL CANAL DE LA
DRETA DE L‟EBRE I REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L‟AVANTCANAL, AL
TERME MUNICIPAL DE XERTA” presentat per la Comunitat de Regants per a
finançament de les obres a través del percentatge del cànon previst en l'article 3.2 de la
Llei 18/1981 d'1 de juliol d'actuacions en matèria d'aigües de Tarragona per a
l'aprofitament d'aigües recuperades per les obres de condicionament i millora de la
infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre.
Codi CPV: 45240000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics.
C.

PUBLICITAT

D'acord amb el que es preveu en l'article 63 de la Llei 9/2017, la Comunitat de Regants
difondrà a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, com a element que agrupa la
informació i documents relatius a la seva activitat contractual a fi d'assegurar la
transparència i l'accés públic a aquests.

1.2

PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost de licitació és el que figura en l'Annex 1, en el qual s'indicarà com a
partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Els preus unitaris que regiran durant l'execució de les obres seran els que figuren en el
projecte aprovat per la Comunitat, afectats pel coeficient de baixa resultant de
l'adjudicació del contracte.
El pressupost base de licitació està adequat als preus del mercat. En el preu del
contracte es consideraran inclosos els altres tributs, taxes i cànons de qualsevol índole,
que siguin d‟aplicació, així com totes les despeses que s'originin per a la persona
adjudicatària com a conseqüència del compliment de les obligacions.
El valor estimat del contracte serà calculat conforme a l'article 101 de la LCSP.

1.3

TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini d'execució del contracte serà com a màxim el fixat en l'Annex 1, i començarà a
computar-se amb l'Acta de Comprovació de Replanteig i Inici de les Obres, finalitzant
amb la certificació final de l'obra executada. No obstant això, si l'adjudicatari ha ofert un
termini inferior, el termini serà l'inclòs en l'oferta que va servir de base per a l'adjudicació.
En cap cas podran admetre's terminis d'execució superiors als fixats en la Resolució de
Concessió de l'Ajuda. Les possibles ampliacions del termini d'execució estaran
supeditades a la prèvia Resolució estimatòria dictada per l'Agència Catalana de l‟Aigua.

1.4

LICITADORS

Estan facultades per a contractar les empreses que compleixin amb les disposicions
establertes en la secció I del capítol II de la Llei 9/2017, que tinguin plena capacitat
d'obrar, no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar amb
l'Administració, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica. Aquesta
solvència haurà d'acreditar-se amb la classificació corresponent i es considerarà
acreditada quan l'empresa licitadora es trobi classificada en el tipus i subtipus
corresponent a l'obra a executar.
Només podran presentar-se empreses, l'objecte social de les quals inclogui l'activitat o
prestació objecte del contracte i d'acord que compleixin amb les disposicions incloses en
la secció II del capítol II de la Llei 9/2017.
No podran concórrer a les licitacions empreses que haguessin participat directa o
indirectament en l'elaboració del projecte, de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte, per si o mitjançant unió temporal.
La Mesa o l'òrgan de contractació podrà recaptar de la persona empresària aclariments
sobre els certificats i documents presentats, o requerir-li per a la presentació d'altres
complementaris.

1.5

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de Contractació serà l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes, estarà
constituïda per la persona que ostenti la Presidència de la Comunitat de Regants, un
secretari i quatre vocals designats per la Comunitat (entre els vocals hauran de figurar
necessàriament un assessor jurídic i un interventor, o, mancant aquests, una persona al
servei de l'òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions corresponents al seu
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assessorament jurídic, un altre que tingui atribuïdes les relatives al seu control econòmicpressupostari i un vocal amb capacitat tècnica suficient per a avaluar els criteris
subjectius del sobre 2).
Respecte als membres de la Mesa de Contractació, han de manifestar mitjançant una
declaració responsable no tenir interès ni relació personal, professional o econòmica amb
les empreses que concorrin a la licitació. En cas que algun membre de la taula o
assessor tingués relació amb alguna de les empreses licitadores, haurà d'abstenir-se de
participar en el procediment d'adjudicació.

2. CLÀUSULES DE LICITACIÓ
2.1

GARANTIA PROVISIONAL

No s'estableix.

2.2

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran únicament
en el Registre General de la Comunitat de Regants en (43870) Amposta (Tarragona),
Passeig Canal 43-49. Les proposicions es podran fer arribar de forma presencial o
mitjançant correu certificat.
El termini de presentació de proposicions no serà inferior a vint-i-sis dies (article 156.6 de
la LCSP) comptats des de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del
contractant. Es publicarà en el perfil del contractant de la Comunitat de Regants data i
hora de la presentació de proposicions.
A més, l'anunci indicarà el termini de presentació de sol·licituds, la data i lloc d'obertura
del sobre núm. 3.
Aquest anunci contindrà també una adreça electrònica en la qual els licitadors podran
descarregar-se tota la documentació necessària per a poder licitar, sense que la
Comunitat de Regants pugui percebre cap quantitat per prestar aquest servei als
licitadors.
La presentació de la proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresa del
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions d'aquest plec, sense excepció o cap
reserva. Suposarà un incompliment en la presentació de les proposicions i l'exclusió del
procediment de licitació, aquelles empreses que no presentin la mateixa en el termini
establert.
Cada licitador únicament podrà presentar una sola proposició.

2.3

NORMES GENERALS I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Les Empreses licitadores hauran de presentar tres sobres per a la presentació d'ofertes
atès que es contemplen criteris d'adjudicació sotmesos segons el parer de valor; tres (3)
sobres tancats (“1”, “2” i “3”) signats pel CONCURSANT o per la persona que el
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representi; en l'exterior de cada sobre es farà constar el número corresponent, el
contingut d'aquest, el títol de l'obra, el nom complet, en el seu cas sigles, adreça, NIF,
adreça de correu electrònic i número de telèfon del Concursant.

Lloc i termini de presentació de les propostes
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran, dins del
termini assenyalat en l'anunci, únicament en la seu de la Comunitat de Regants
indicada en el punt 2.2.
En el moment de l'obertura del sobre núm. 1 es comprovarà pel secretari de la mesa de
contractació les proposicions que han entrat en data, i deixarà constància en un certificat
que relacioni totes les proposicions rebudes i quines d'aquestes estan en termini, havent
d'excloure's per la taula les que hagin estat presentades fora de termini.
La taula valorarà també si les proposicions estan en sobres tancats i si han presentat els
tres sobres exigits, havent d'excloure les que no compleixin aquestes circumstàncies.
Normes Generals
1. Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte
d‟”OPTIMITZACIÓ DE L‟ÚS DE L‟AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE
L‟EBRE I REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L‟AVANTCANAL, AL
TERME MUNICIPAL DE XERTA”, i no s'admetran ofertes parcials o
d'execució de partides del pressupost, ni ofertes amb variants.
2. Tots els concursants hauran d'assenyalar en el moment de presentar les
seves propostes una adreça electrònica per a les comunicacions i relacions
que en general es derivin del concurs o que de qualsevol manera puguin
afectar el concursant.
3. El LICITADOR podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui
notarial, ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa
a la legalització i legitimació. En el cas de documents administratius podran
ser presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades.
4. Tota la documentació de les proposicions presentades haurà de venir en
català o castellà.

2.3.1 SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓ GENERAL
En aquest sobre s'inclourà exclusivament la documentació relativa a l'acreditació, no
podent incloure's cap referència al preu que exclusivament ha d'aparèixer en el SOBRE
3.
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1. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document Europeu Únic de Contractació
(DEUC) que estarà disponible al Perfil de contractant de la Comunitat de Regants ubicat
a la Plataforma Electrónica de Contractació Pública.
Mitjançant el DEUC declaren el següent:
-

-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del
DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència de conformitat amb els requisits mínims
exigits en aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que compleix amb la resta de requisits que s‟estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.

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
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades
a disposició. Aquestes dades s‟han d‟incloure en l‟apartat relatiu a “persona o persones
de contacte” de la Part II.A del DEUC.
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. El DEUC
s‟ha de presentar signat per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l‟empresa per presentar la proposició.
Pel que fa a la part IV d‟aquest formulari referida als criteris de selecció, els licitadors
només hauran d‟indicar la resposta a la pregunta de si compleixen amb tots els criteris de
selecció requerits. La resta d‟informació requerida en aquesta part del formulari no
s‟haurà d‟emplenar.
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. A més del DEUC, han
d‟aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l‟empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d‟altres empreses de
conformitat amb el que preveu l‟article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d‟indicar aquesta circumstància en el DEUC i s‟ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
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Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d‟un Estat membre
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l‟empresa, un sistema
d‟emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d‟accés
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d‟Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses
han d‟indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l‟òrgan de contractació,
si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L‟aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s‟ha indicat en el DEUC, l‟haurà d‟efectuar
l‟empresa licitadora en qui recaigui la proposta d‟adjudicació per haver presentat l‟oferta
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l‟adjudicació.
Tanmateix, l‟òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l‟empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d‟un Estat membre de la Unió Europea d‟accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
2. DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS

Les empreses estrangeres han d‟aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
3. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS

Serà necessària la declaració de l‟empresa de comprometre‟s a adscriure a l‟execució del
contracte determinats mitjans materials. En aplicació de l‟article 76.2 de la LCSP, els
licitadors, a més d‟acreditar la seva solvència tècnica, hauran de presentar un compromís
d‟adscripció permanent a l‟equip d‟execució ofert d‟aquest contracte durant la totalitat de
la seva vigència del delegat/da d‟obra, del/de la cap d‟obra i del responsable d‟equips i
instal·lacions, que necessàriament han de complir amb els requisits establerts en el
model que figura a l‟Annex 6 d‟aquest plec, sense incloure els noms ni cap altra
documentació identificativa.
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4. GRUP EMPRESARIAL

Les empreses han d‟aportar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen,
amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup, a efectes de
poder apreciar, si s‟escau, que les proposicions no poden ser completes com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Igualment s‟ha
d‟aportar aquesta declaració en cas que no hi pertanyin indicant aquest fet.

2.3.2 SOBRE

NÚMERO

2.

DOCUMENTACIÓ

TÈCNICA,

CRITERIS

D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR
[0 – 20 punts]
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor serà de 20 punts.
La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/ària serà
de 10 punts.
Amb anterioritat suficient a la data indicada en l'anunci per a l'obertura pública de sobres i
una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la taula revisarà la
documentació del sobre núm. 1, i procedirà a demanar esmena de defectes als licitadors.
El termini d'esmena de sol·licituds serà de 3 dies. Transcorregut el termini d'esmena, la
Mesa de Contractació resoldrà sobre l'admissió dels candidats, i procedirà a l‟anàlisi del
contingut del sobre n° 2.
En aquest sobre s'inclourà exclusivament la documentació tècnica, no podent incloure's
cap referència al preu que exclusivament ha d'aparèixer en el sobre núm. 3. Els
documents podran aportar-se en original o còpies en paper.
S'inclourà la documentació que consideri el licitador que justifiqui el coneixement de
l'obra i la garantia que s'executarà en termini i a la qualitat requerida, expressant amb
claredat els aspectes que són susceptibles de valoració per la Mesa de Contractació. En
particular es desenvoluparan almenys els següents aspectes:
Els apartats que es valoraran són (veure capítol 2.5.1.):
1. Coneixement del projecte, de l'entorn i de l'obra. Puntuació màxima: 4 punts. Es
presentarà un document amb una extensió no superior a 4 planes DIN A4. Els
textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior. S‟inclourà una
descripció tècnica de les obres a executar i de les fases constructives en les quals
es poden organitzar, incloent-hi les principals actuacions i activitats a realitzar en
cadascuna d‟elles. Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar i la
coherència en la seva organització.
2. Descripció del procés constructiu i de les mesures per a garantir la reobertura del
reg en cada campanya afectada per les obres atenent a les dates compromeses
indicades per la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.
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Puntuació màxima: 6 punts. Es presentarà un document amb una extensió no
superior a 5 planes DIN A4. Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de
mida superior. S‟inclourà una descripció dels condicionants (administratius,
tècnics, gestió, etc.) propis o externs a les obres que podrien afectar el seu
normal desenvolupament, indicant aquelles activitats o gestions que, tenint un
rendiment excepcionalment baix, puguin afectar el termini d‟execució dels treballs.
Es valorarà que la identificació de les activitats o gestions que condicionen
l‟execució de les obres sigui completa i concreta a l‟àmbit de l‟obra a executar i
que, en tots els casos, s‟assoleixen les fites temporals que limiten l‟execució de
les obres i el normal funcionament del canal. Es valorarà tenir coneixement del
temps de subministrament de la comporta tipus enclusa i la resta d‟equips
hidràulics que condicionen clarament l‟inici de l‟execució de les obres.
3. Pla d‟assegurament de la qualitat. Puntuació màxima: 2 punts. Es presentarà un
document amb una extensió no superior a 3 planes DIN A4. Els textos es
redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior. S‟inclourà una proposta de
pla d‟autocontrol de qualitat específic per la present obra en tot el seu procés
constructiu pel que fa a l‟obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. Es
valorarà que el pla d‟autocontrol de qualitat proposat pel licitador/a sigui complet i
concret a l‟àmbit de l‟obra a executar, amb especial atenció al nombre i
importància dels assajos a realitzar.
4. Pla de gestió mediambiental. Puntuació màxima: 3 punts. Es presentarà un
document amb una extensió no superior a 3 planes DIN A4. Els textos es
redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior. S‟inclourà una proposta de
pla de gestió mediambiental amb una breu descripció de les activitats i gestions
encaminades a reduir l‟impacte i els efectes mediambientals de l‟execució de les
obres. Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l‟obra i les mesures que es
duran a terme per a la seva gestió siguin completes i concretes a l‟àmbit de l‟obra
a executar i que siguin adequades a la resolució de la Direcció General Polítiques
Ambientals i Medi Natural adjunta a la informació de referència de l‟expedient de
contractació.
5. Planificació de les fases d'obra i Programa de treball (cal assenyalar que no
s'admetrà un termini total d'execució superior de 14,5 mesos). Puntuació
màxima: 5 punts. Es presentarà un arxiu en un document amb una extensió no
superior a 4 planes DIN A4 més un cronograma en DIN A3. Els textos es
redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior. Es presentarà un Programa
de Treballs que justifiqui el termini d'execució de l'obra i s‟explicaran les principals
singularitats del mateix tot posant èmfasis a les principals fases que condicionen
l‟acompliment dels terminis.
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o indirecta,
l‟import de la proposició econòmica o el termini proposat per a l‟execució de les obres
serà motiu d‟exclusió.
En cas que la documentació presentada superi l‟extensió màxima fixada, es valorarà el
contingut de l‟oferta fins aquesta extensió màxima.
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En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, es
restaran 0,5 punts a la valoració de l‟apartat corresponent.
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es
calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per cada criteri tècnic, aplicant la següent
fórmula:

𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ·

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:





Pop: Puntuació de l‟oferta a puntuar
P: Puntuació del criteri
VTop: Valoració de l‟oferta a puntuar
VTmv: Valoració de l‟oferta millor valorada

La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així obtingudes
per cada criteri tècnic.

2.3.3 SOBRE NÚMERO 3: PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ, AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
La proposició econòmica es concretarà mitjançant el model de l‟Annex 2. Model de
presentació de l’oferta del preu.
Els aspectes tècnics relatius al Sobre 3 es presentaran d‟acord amb el model inclòs en
l‟Annex 3. Model de presentació de l’oferta de qualitat sotmesa a criteris automàtics
En aquest Annex es concretaran les propostes d'ampliació del termini de garantia,
reducció del termini d‟execució de les obres i la proposta de millores executades sense
cost per al promotor.
La proposició presentada per empreses que pretenguin formar una UTE haurà d'estar
signada pels representants de cadascuna de les empreses que es comprometen a
constituir la citada unió.
La proposició econòmica es presentarà en caràcters clars o escrita a màquina en
números i lletra i no s'acceptaran aquelles que tinguin omissions, errors o ratllades que
impedeixin conèixer, clarament, el que la Comunitat de Regants estimi fonamental per a
considerar l'oferta. En cas de discrepància entre la proposició numèrica o de text,
prevaldrà l'establerta en text.
Quan el signant actuï com a Administrador, Director, Apoderat, etc., d'una empresa o
d'un tercer, farà constar clarament el títol del seu apoderament o representació.
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2.4

OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS

L‟acte d‟obertura del SOBRE Nº 1 serà el tercer dia hàbil posterior al límit de la
presentació de les ofertes; la Mesa de Contractació es reunirà per a qualificar els
documents presentats dintre del termini i en la forma escaient. Els resultats seran
anunciats al perfil del contractant a partir del tercer dia hàbil posterior a la presentació de
les ofertes. L‟acte no és públic.
A aquest efecte, per la presidència s'ordenarà l'obertura del SOBRE N° 1.
Si la Mesa observés defectes o omissions corregibles en la documentació del sobre n° 1,
es comunicarà per mitjans electrònics als licitadors afectats en l'adreça electrònica que
les empreses licitadores hagin indicat a aquest efecte en el sobre n° 1, devent la taula
deixar constància de tals notificacions, concedint-se un termini de tres dies hàbils perquè
les licitadores els corregeixin o esmenin davant la mateixa Mesa de Contractació, sota
prevenció d'exclusió definitiva de la licitadora si en el termini concedit no procedeix a
l'esmena d'aquesta documentació o, ho fa de manera deficient. Es notificarà l'exclusió a
aquells licitadors que no hagin esmenat la documentació del sobre núm. 1.
Posteriorment, però sempre abans de l'obertura dels sobres núm. 2 i 3, la taula es reunirà
per a adoptar l'acord sobre l'admissió definitiva de les licitadores.
Així mateix, i d‟acord amb l‟article 95 del 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, les quals, de conformitat amb
l‟article 22 del RGLCAP disposaran d‟un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
L‟acte d‟obertura del SOBRE Nº 2, presentat per les empreses admeses en el que es
valorarà tècnicament la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte
dels criteris de valoració que depenguin d‟un judici de valor, serà anunciat en el perfil del
contractant el setè dia hàbil posterior a la presentació de les ofertes. L‟acte no és públic.
L‟acte d‟obertura del SOBRE N° 3 (data i hora) serà anunciat en el perfil del contractant
el setè dia natural posterior a la presentació de les ofertes. L‟acte és públic. Es llegirà
l'informe amb la valoració del Sobre 2 i, posteriorment, s'obrirà el Sobre 3. Es lliurarà als
licitadors la valoració tècnica obtinguda per les proposicions presentades pels licitadors
realitzada de l'estudi de la documentació inclosa en el sobre n° 2, procedint a continuació
a l'obertura del sobre núm. 3 i a la determinació de la valoració econòmica.
La incorrecta inclusió de la documentació sobre els criteris de valoració de les
proposicions/ofertes en els sobres estipulats, incomplint el que es preveu, afectant el
procediment de selecció dels licitadors i en particular al principi d'igualtat de tracte entre
els candidats, en permetre conèixer la informació respecte a un d'ells en un moment
procedimental inadequat, motivarà el rebuig per la Mesa de Contractació.
Es publicaran els informes de valoració de les ofertes, tant tècnica com econòmica i es
consignarà expressament com a causa d'exclusió la presentació equivocada de
documentació entre els sobres.
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2.5

VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS

L‟adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat/ preu,
entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del
preu i de la qualitat.
Ponderació/puntuació:
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 80 punts sobre un total de 100
punts.
Una part d‟aquesta valoració s‟obtindrà mitjançant l‟aplicació de criteris sotmesos a judici
de valor i l‟altra part mitjançant l‟aplicació de criteris automàtics objectius.

2.5.1 Criteris de valoració
2.5.1.1 Valoració de la documentació tècnica, criteris d'adjudicació
avaluables mitjançant un judici de valor (sobre núm. 2)
En primer lloc es destaca que són d'obligat compliment les prescripcions que estableixi el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). Les ofertes que no compleixin
aquesta condició seran desestimades.
Es valoraran cadascun dels aspectes que se citen a continuació, per la qual cosa la
valoració tècnica total serà entre zero (0) i vint (20) punts.
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor serà de 20 punts. La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder
resultar adjudicatari/ària serà de 10 punts.
El licitador en el sobre núm. 2 haurà d'incloure una memòria i documentació derivada
incloent els següents punts:
1. Coneixement del projecte, de l'entorn i de l'obra (fins a 4 punts)
- Coneixement del terreny on serà executada l'obra i d'altres condicionants externs.
- Estudi dels documents de Memòria, Plans i Plec de condicions, Amidaments,
Detecció d'errors o omissions en els documents del projecte.
- Estudi d‟accessos i la seva afectació per a les obres.
- Altres punts aportats pel licitador.
2. Descripció del procés constructiu i de les mesures per a garantir la
reobertura del reg (fins a 6 punts)
- Justificació de la metodologia indicada per a l'execució dels treballs i la seva
coherència.
- Descripció d'activitats complexes o importants i dels processos constructius
proposats.
- Proposta per a gestionar la comanda dels equips hidràulics i possible millora en
els terminis de subministrament.
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-

Equips de treball (Maquinària i altres recursos) i mitjans personals com ara Cap
d'Obra, Cap de Producció, Topògraf, Responsables de qualitat, medi ambient,
etc., Encarregats, etc.. Aquest personal serà exigit per la Comunitat de Regants
en l'obra amb la dedicació proposada.
- Determinació de les mesures constructives per tal de reobrir el reg en cada
campanya afectada per les obres atenent a les dates compromeses indicades per
la Comunitat de Regants.
- Altres punts aportats pel licitador.
3. Pla d’assegurament de la qualitat. Puntuació màxima (fins a 2 punts).
- Proposta de pla d‟autocontrol de qualitat específic segons el projecte de
referència amb possibles millores fruit de l‟estudi que se n‟hagi fet.
- Distinció entre materials, equips electromecànics i elèctrics.
- Altres punts aportats pel licitador.
4. Pla de gestió mediambiental. Puntuació màxima (fins a 3 punts).
- Proposta de pla de gestió mediambiental.
- Descripció de les activitats i gestions encaminades a reduir l‟impacte i els efectes
mediambientals de l‟execució de les obres.
- Adequació de les mesures proposades per tal que siguin completes i concretes a
l‟àmbit de l‟obra a executar i que siguin adequades a la resolució de la Direcció
General Polítiques Ambientals i Medi Natural.
- Altres punts aportats pel licitador.
5. Planificació de les fases d'obra i programa de treball (fins a 5 punts).
- Descripció de totes les fases d‟obra indicant els camins crítics de cadascuna
d‟elles i esmenes per a intentar reduir-ne els terminis.
- Programa de Treballs que indiqui el termini d'execució de l'obra proposat.
- Altres punts aportats pel licitador.
Les ofertes tècniques quedaran enquadrades en dos intervals:
•
•

Qualitat tècnica inadequada: puntuació inferior a 10 punts.
Qualitat tècnica adequada: puntuació de 10, igual o superior.

Les ofertes situades en l'interval de qualitat tècnica inadequada no seran preses en
consideració per al càlcul de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinació de
l'oferta més avantatjosa, de manera que, en el cas de no existir ofertes en l'interval de
qualitat tècnica adequada, es procedirà a declarar deserta la licitació, al no haver
concorregut al mateix ofertes de qualitat tècnica prou qualificades.

2.5.1.2 Valoració de la proposta econòmica i altres criteris d'adjudicació,
avaluables mitjançant fórmules (sobre núm. 3)
Es valoraran cadascun dels aspectes que se citen a continuació, per la qual cosa la
valoració tècnica total serà entre zero (0) i vuitanta (80) punts.
El licitador inclourà en el sobre núm. 3 l'Annex 2 i l‟Annex 3 correctament emplenats.

15

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

2.5.1.2.1 Valoració de la proposta econòmica
En la valoració de la proposta econòmica s'assignaran entre zero (0) i vint (20) punts.
Per a la valoració de l'import econòmic de les ofertes econòmiques, s'aplicarà la fórmula
de proporcionalitat inversa que és el quocient entre l'oferta més barata i l'oferta a valorar:

𝑃𝑣 = 1 −

𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
· 20
4 · 𝑂𝐿

On:





Pv: Puntuació oferta a valorar d‟execució d‟obra
Ov: Preu d‟execució d‟obra a valorar (€)
Om: Preu d‟execució d‟obra més baix (€)
OL: Import de licitació d‟execució d‟obra (€)

2.5.1.2.2 Valoració de l'ampliació del termini de garantia
Puntuació entre zero (0) i deu (10) punts.
S‟inclou la valoració de l‟ampliació del termini de garantia de les obres, establert en dos
anys, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l‟objecte del contracte pels
motius que s‟exposen a continuació:
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de
les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de
tots els defectes que es puguin advertir en els treballs, és d‟especial rellevància que en
aquests contractes que tenen per objecte obres en l‟àmbit hidràulic, com és el cas que
ens ocupa, el termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un
incentiu per a la bona execució i, alhora, es disposi d‟un període de temps més ampli per
a detectar possibles defectes a esmenar.
2.5.1.2.3 Valoració de la reducció del termini d’execució de les obres
Puntuació entre zero (0) i deu (10) punts.
S‟inclou la valoració de la reducció del termini d‟execució de les obres per entendre que
és un criteri qualitatiu relacionat amb l‟objecte del contracte pels motius que s‟exposen a
continuació:
Per tal de poder complir amb el programa de treballs establert (o fins i tot millorar-lo) i
disposar d‟un bon servei del reg, atesa la rellevància d‟aquesta infraestructura, és
especialment rellevant poder disposar en la major brevetat possible d‟aquesta obra per la
millora de la gestió i de la seguretat que suposa el fet d‟executar les obres en el menor
termini possible disposant dels mitjans materials i humans necessaris per a poder complir
amb aquest propòsit.
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En el cas que el licitador/a proposi una reducció del termini total d‟execució de les obres,
aquest fet quedarà reflectit en el programa de treballs que necessàriament presentarà en
un termini no superior a 30 dies comptats des de la formalització del contracte.

2.5.1.2.4 Valoració de les millores sense cost addicional
Puntuació entre zero (0) i quaranta (40) punts.
El valor o la ponderació que tindran com a criteri d'adjudicació s'estableix en el següent
ordre:
Puntuació entre zero (0) i quaranta (40) punts.
Es valoraran les prestacions addicionals següents a les que figuren definides en el
projecte i en el plec de prescripcions tècniques:
MILLORA
MILLORA 1: OBTURACIÓ FINESTRES DEL NOU SOBREEIXIDOR

Total 40
punts
5 punts

MILLORA 2 : XAPA DEL DEFLECTOR, CONDICIONAMENT
COMPORTES, SEGURETAT DE L'AVANTCANAL I ACTUADORS

4 punts

MILLORA 3: ADAPTACIÓ I AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE
TELECONTROL

3 punts

MILLORA 4 : TRACTAMENT DE JUNTES DETERIORADES

11 punts

MILLORA 5:
PRINCIPAL

RECONSTRUCCIÓ

DE

PECES

DEL

CANAL

8 punts

MILLORA 6: RECONSTRUCCIÓ DE CAMINS DE SERVEI

8 punts

MILLORA 7: ASSESSORAMENT TÈCNIC PERSONAL ESPECÍFIC

1 punt

L'execució de les millores ha d'acceptar-se en ordre correlatiu.
Només es puntuarà l'execució d'una millora si prèviament el licitador ha acceptat
l'execució de la millora anterior, en l'ordre de la llista.
L'oferta de millores en cap cas incorrerà en oferta anormal o baixa temerària. Les millores
proposades per l‟adjudicatari han de passar a formar part del contracte i no poden ser
objecte de modificació.
En l‟Annex 8 es poden comprovar les principals característiques de cada millora.
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2.5.1.3 Valoració global de les ofertes
Els criteris per a adjudicar seran els següents:
L'adjudicació del contracte haurà de recaure en la millor oferta, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 145 LCSP, sent el resultat de la suma de la puntuació obtinguda
en:
-

-

Sobre núm. 2: Valoració de la documentació tècnica, criteris d'adjudicació
avaluables mitjançant un judici de valor (entre zero (0) i vint (20) punts,
mínim deu (10) punts).
Sobre núm. 3: Valoració de la proposta econòmica i altres criteris
d'adjudicació, avaluables mitjançant fórmules (entre zero (0) i vuitanta (80)
punts).

2.5.1.4 Criteris objectius per a determinar que una proposició sigui
considerada anormal o desproporcionada
PARÀMETRES PER A DETERMINAR EL CARÀCTER anormalment baix DE L'OFERTA
EN EL SEU CONJUNT:
En aplicació del que preveu l‟article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents:




Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de licitació
d‟execució de les obres sigui superior en més de 5 unitats percentuals amb
relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En aquells casos en els quals el
nombre d‟ofertes admeses sigui igual o inferior a 2, quan la baixa del preu ofert
sobre el pressupost de licitació d‟execució de les obres sigui superior en més de 5
unitats percentuals amb relació a la mitjana aritmètica de les baixes o superior a
15 unitats percentuals.
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels
següents supòsits:
o Quan el nombre d‟ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni
l‟oferta amb el preu més alt ni l‟oferta amb el preu més baix.
o Quan el nombre d‟ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni
les 2 ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.

Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la Mesa de Contractació
podrà considerar la relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada.
El licitador disposarà d'un termini màxim de tres (3) dies, a comptar des de la data de
notificació electrònica, per a presentar les seves justificacions.
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Si transcorregut aquest termini no s'haguessin rebut aquestes justificacions, es
considerarà que la proposició no podrà ser completa i, per tant, l'empresa que l'hagi
realitzat quedarà exclosa del procediment de selecció.
Si, per contra, es rebessin en termini les citades justificacions, es decidirà, o bé
l'acceptació de l'oferta comptant amb ella amb caràcter general per a resoldre el que
procedeixi en relació amb l'adjudicació del contracte, o bé, el rebuig d'aquesta oferta.
L'esmentat possible rebuig, en cap cas tindrà efectes sobre els càlculs ja realitzats del
valor de la baixa de referència.
Admeses les justificacions per l'Òrgan de Contractació, es procedirà a avaluar les ofertes
econòmiques de tots els licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses (hagin estat
o no culpables inicialment en presumpció d‟anormalitat pel seu baix import) en la forma
descrita amb anterioritat.

2.6

Adjudicació

Una vegada analitzada tota la documentació i després de l'obertura del sobre núm. 3
(proposició econòmica) en el mateix acte es determinaran els punts econòmics obtinguts
per cada empresa, i la Mesa de Contractació realitzarà la proposta d‟adjudicació del
contracte a l'empresa que en el seu conjunt hagi obtingut major puntuació. En cas
d'empat s'adjudicarà a l'empresa que hagi licitat major puntuació econòmica, segons
l'esmentat en l'apartat 2.5.1.3.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d‟acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
Es requerirà per comunicació electrònica a l‟empresa adjudicatària que constitueixi la
garantia definitiva i presenti la documentació justificativa que disposa de mitjans
compromesos a dedicar a l‟execució del contracte, que hauran ser presentats en el
termini de 10 dies naturals.
Un cop presentada la documentació, l‟Òrgan de Contractació acordarà l‟adjudicació a
l‟empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de deu dies hàbils següents a
la recepció de dita documentació.
En cas que existeixin baixes desproporcionades, es demanarà la justificació de les
mateixes i en cas de ser admeses es puntuaran econòmicament amb la valoració
econòmica de l'oferta.
No s'admetran ofertes per import superior al de licitació, la Comunitat adjudicarà,
definitivament, el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a l'obertura del sobre 3 o a
la finalització del termini d'esmena en cas de baixes desproporcionades. L'adjudicació
concretarà i fixarà els termes definitius del contracte que no podran separar-se d'aquells
establerts en els plecs, ni dels oferts en la proposició que resulti adjudicatària.
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La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i serà notificada directament a
l'adjudicatària i a les restants licitadores i, simultàniament, es publicarà en el perfil del
contractant enviant a més aquesta resolució per e-mail.

3. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
3.1

DOCUMENTACIÓ

Abans de la formalització del contracte, en el cas que l'adjudicatària sigui una unió
temporal, haurà d'aportar l'escriptura pública de formalització d'aquesta, la durada de la
qual serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i tret que s'indiqui una altra cosa en
el seu clausulat s'entendrà celebrat en el lloc on es trobi la seu de la Comunitat.
El contracte es formalitzarà en document que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la
licitació no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació
de l'adjudicació a les licitadores o candidates.
En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte, clàusules
que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.
Quan per causes imputables a l'adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat, la Comunitat adjudicarà a l'empresa que hagi presentat la següent oferta
amb més puntuació global.
Simultàniament amb la signatura del contracte, haurà de ser signat per l'adjudicatària el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i altres documents integrants del contracte.
A més de la documentació assenyalada, la documentació que s‟indica a continuació:
-

L‟adjudicatari/àra del contracte, s‟obliga a mantenir en vigor una pòlissa de
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en
què pogués incórrer amb motiu de l‟execució del present contracte i a mantenir-la
durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d‟aquest apartat,
l‟adjudicatari/ària serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats.
En aquest sentit, s‟hauran de presentar les assegurances de responsabilitat civil i
de tot risc construcció.

-

Visat per part del Col·legi professional corresponent de les tasques a realitzar per
part de la figura de delegat/da d‟obra.

-

En el cas que l‟empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d‟altres
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”),
haurà d‟acreditar fefaentment que disposa d‟aquests recursos abans de
l‟adjudicació del contracte.
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3.2

-

Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de
terminis de la proposta presentada segons el model que figura a l‟Annex 7.

-

Acreditació de la titulació i experiència mínimes requerides (veure annex 6)
Declaració responsable sobre el compromís d‟adscripció de mitjans personals) del
delegat/da d‟obra, cap d‟obra i responsable d‟equips i instal·lacions. Aquesta
acreditació constarà del currículum amb tot l‟historial professional referit
únicament i exclusivament als requisits exigits i dels certificats expedits o visats
pels òrgans competents (administracions, col·legis professionals o empreses),
juntament amb una còpia autentificada de la seva titulació acadèmica.

-

Acreditació de la participació del delegat/ada d‟obra ofert en qualitat de
delegat/ada d‟obra o cap d‟obra en obres similars segons l‟oferta de l‟empresa
(s‟entén per obres similars les obres de l‟àmbit de la hidràulica).

GARANTIA DEFINITIVA

La Comunitat de Regants podrà exigir a l'adjudicatari la constitució d'una garantia d'un
5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta garantia
estarà a la disposició de la Comunitat i servirà per a assegurar el compliment del
contracte dintre del termini i en la forma escaient. Quan així es prevegi, la garantia que
eventualment hagi de prestar-se podrà constituir-se mitjançant retenció en el preu en la
forma i condicions previstes.
Quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, experimenti variació el preu
d'aquest, podrà exigir-se el reajustament de la garantia, perquè guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data
en què es notifiqui a l'empresa l'acord de modificació.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el
venciment del termini de garantia assenyalat en l'Annex 1 i complit satisfactòriament el
contracte, o resolt aquest sense culpa de la contractista.

3.3

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ

L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini de quinze (15) dies hàbils a
comptar des de l'endemà a la notificació de l'adjudicació, el corresponent document de
formalització del contracte.
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l‟article 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d‟octubre (d‟ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del
projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l‟adjudicació i l‟execució del
contracte d‟obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva
formalització, per l‟empresa adjudicatària, en prova de conformitat.
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3.4

RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte a què es refereix el present plec és de naturalesa privada. Es regirà per les
normes del dret privat i pel Títol II del Llibre Tercer de la LCSP.
Per les característiques de l'Agència Catalana de L‟Aigua que ho finança, han de
respectar-se els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació.
El contracte s'ajustarà al contingut del present plec, les clàusules del qual es
consideraran part integrant del contracte. En cas de discordança entre el present plec i
qualsevol de la resta dels documents contractuals, l'ordre de prevalença serà:
1. Plec de Clàusules Administratives Particulars
2. Prescripcions Tècniques particulars.
3. Documents del Projecte (segons l'ordre indicat per a tal cas en el seu Plec de
condicions Tècniques)
Per tant, prevaldrà el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el qual es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI
4.1

OBLIGACIONS LABORALS I SOCIALS

El personal adscrit al contractista per a la prestació objecte del contracte, no tindrà cap
relació laboral amb la Comunitat, depenent exclusivament de l'adjudicatari, qui tindrà tots
els drets i deures inherents a la seva qualitat d'empresa respecte d'aquest.
La contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut laboral pel que vindrà obligada a disposar
les mesures exigides per tals disposicions, sent a càrrec seu la despesa que això origini.
En general, el contractista respondrà de quantes obligacions li vénen imposades pel seu
caràcter d'empresa ocupadora, així com del compliment de quantes normes regulen i
desenvolupen la relació laboral o d'un altre tipus, existent entre aquella, o entre els seus
subcontractistes i les persones treballadores de l'una i l'altra, sense que pugui repercutir
contra la Comunitat cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat que per
incompliment d'alguna d'elles, poguessin imposar-li els organismes competents.
En qualsevol cas, l'empresa contractista, indemnitzarà a la Comunitat de tota quantitat
que es veiés obligada a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades,
encara que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa.
El contractista està obligat a la incorporació amb caràcter transversal de criteris socials i
mediambientals.
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4.2

COMPLIMENT DEL TERMINI I PENALITATS PER MORA

L'adjudicatari queda obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la
seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats.
La constitució en mora per l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de
la Comunitat de Regants. La imposició de penalitats conseqüents amb aquest retard
s'aplicarà automàticament per la Comunitat.
Si arribat al final de qualsevol dels terminis parcials o del final, l'adjudicatari hagués
incorregut en demora per causes imputables a aquest, la Comunitat podrà optar
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de garantia definitiva o per la
imposició de les penalitats. Les penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada
1.000,00 € del preu d'execució de les obres, IVA exclòs si no es compleixen els terminis
parcials i total.
L'import de les penalitats no exclou la indemnització al fet que pogués tenir dret la
Comunitat, per danys i perjudicis originats per la demora de l'empresa contractista.
Si el retard fora per motius no imputables al contractista i aquest s'oferís a complir els
seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia assenyalat, es concedirà
per l'Òrgan de Contractació un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, a no ser
que el contractista demanés un altre menor. Aquesta ampliació del termini no vincula
necessàriament a l'Administració que concedeix de l'ajuda.
Les penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós, si s‟escau, es preveuen
a l’annex 4 d‟aquest plec.

4.3

OBTENCIÓ I COMPLIMENT DE PERMISOS

L'adjudicatari queda obligat a l'obtenció, a la seva costa, dels permisos relatius a passos
de carreteres i camins, així com els relacionats amb l'electrificació de les obres i altres
serveis afectats, inclosos i pressupostats en el projecte de l'obra objecte de la licitació. La
llicència d'obra serà abonada per la Comunitat de Regants i no forma part de les
obligacions del contractista.
Igualment seran per compte de la Comunitat de Regants la gestió de l'atorgament i
l'abonament en el seu cas de la resta de quantes llicències, impostos, autoritzacions i
requeriments que exigeixin les normes municipals o de qualsevol altre organisme públic o
privat per a l'inici, execució, i lliurament de les obres.

4.4

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

L'adjudicatari està obligat a instal·lar, a la seva costa, els cartells identificatius de
l'actuació i del seu caràcter d'obra finançada al 100% per l'Agència Catalana de l'Aigua,
segons model que li serà facilitat per la Comunitat, sobre la base de formats oficials
aprovats.
Els costos de les actuacions de senyalització es consideren inclosos en les despeses
generals del projecte d'obra licitat i per consegüent en l'oferta econòmica presentada. Així
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mateix es consideren inclosos els costos de les obres que siguin necessàries per a la
correcta col·locació d'aquesta senyalització.

4.5

ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES

L'adjudicatari, a més de quantes altres assegurances siguin obligatòries per al
desenvolupament de la seva activitat, està obligat a concertar a la seva costa, abans de
l'inici de les obres i amb termini fins un any després de la data de finalització d'aquestes,
una assegurança contra incendis de les obres, per l'import del seu pressupost
d'adjudicació, havent de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, la Comunitat.
Igualment haurà de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers, tant a persones com a coses, així com per danys produïts a la Comunitat, o al
personal dependent de la mateixa durant la vigència del contracte.

5. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per a l'execució del contracte serà aplicable tot el que s'estableix en el present plec
sempre que no resulti contrari al que s'estableix en la Llei de Contractes del Sector
Públic.

5.1

DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT

La Direcció Facultativa de l'Obra podrà ser desenvolupada directament pels serveis
tècnics de la Comunitat o pel personal tècnic per ella contractat. Serà responsable que
aquestes es duguin a terme amb estricta subjecció al projecte aprovat i que les mateixes
es realitzin dins dels terminis establerts.
Incumbeix a la Comunitat, a través de la persona responsable del contracte, exercir de
manera continuada i directa, la coordinació, supervisió, control i seguiment del contracte.
Durant l'execució del contracte, l'adjudicatari assumirà les responsabilitats inherents a la
direcció immediata dels treballs i al control i vigilància de materials i obres que executi
conforme a les instruccions d'obligat compliment donades per la Comunitat a través del
facultatiu designat per a la Direcció Facultativa de l'Obra.

5.2

COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des
de la formalització del contracte, autoritzant-se, en el seu cas, l'inici de les obres.

5.3

PROGRAMA DE TREBALLS

L'adjudicatari estarà obligat a presentar a la Comunitat un programa de treball, que
s'ajustarà a l'establert en la seva oferta en l'apartat 2.5.1.1 i en l'Annex núm. 1 del present
plec, en el termini de trenta dies, comptats des de la formalització del contracte. En el
programa de treball s'inclouran analògicament les dades exigides en l'article 144.3 del
RGLCAP serà un complement o adequació a la realitat de l'obra al presentat en la seva
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oferta i que va servir per a la seva adjudicació. La Comunitat resoldrà sobre el programa
de treball en el termini màxim dels 15 dies següents a la seva presentació, podent
imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. La data de tancament del canal
serà establerta per acord de la junta de Govern d'aquesta Comunitat i aquesta serà
determinant per a l'inici d'obres amb el canal sense aigua dins del pla d'obra.

5.4

REVISIÓ DE PREUS

No procedeix.

5.5

MODIFICACIONS

Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic en
els casos i en la forma previstos en el Títol I del Llibre Segon Secció 3a Subsecció 4a del
LCSP, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 27.
La Direcció Facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució,
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de la Comunitat de Regants.
Així mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà
adoptar cap decisió que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el projecte
aprovat.
La realització pel contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia
de la Comunitat de Regants, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions
de la Direcció Facultativa, no generarà cap obligació per a la Comunitat de Regants,
quedant a més el contractista obligat a refer les obres afectades sense dret a cap
abonament, tot això sense perjudici de les responsabilitats que la Comunitat de Regants
pogués exigir a tots dos en compliment dels seus respectius contractes.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 242 del LCSP, seran obligatòries per al
contractista les modificacions en el contracte d'obres que s‟acordin de conformitat al que
s'estableix en l'article 206 del LCSP i en el Títol I del Llibre Segon Secció 3a Subsecció
4a del LCSP. En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el
contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització.
En el cas que les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra no compreses en
el projecte o les característiques del qual difereixin substancialment d'elles s'estarà al
preceptuat en l'article 242 del LCSP.
Els costos dels components de materials, mà d'obra i maquinària a aplicar per a la
formació dels nous preus a establir, en el seu cas, seran, quan resultin d'aplicació, els
fixats en les descomposicions dels preus unitaris del projecte aprovat que serveix de
base al contracte i, en defecte d'això, els que corresponguessin als vigents de mercat en
la data d'adjudicació del contracte.
A aquest efecte, es prendran, quan existeixin, de les descomposicions dels preus
corresponents als Bancs de Preus, que, si escau, hagin estat aplicats al projecte, vigents
en la data referida.
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Els nous preus unitaris descompostos es confeccionaran seguint l'estructura de costos
adoptada per als preus del projecte. De manera que per al càlcul i descomposició de
preus, determinació de quantitats de components, conceptes imputables a costos
directes i conceptes a considerar en els preus dels components s'aplicaran iguals criteris
que per als preus del projecte. Per tant, per a elaborar els nous preus es prendran, quan
resultin d'aplicació i sempre que no existeixin errors en aquests, les quantitats de
materials i rendiments de mà d'obra i maquinària que figurin en les descomposicions dels
preus del projecte o en els seus Annexos o, en defecte d'això, quan existeixin, en el Banc
de Preus a què es refereixen aquests.
El percentatge de costos indirectes a aplicar serà el mateix que el del projecte aprovat.
En el supòsit contemplat en l'apartat anterior, en l'annex 1 podrà preveure's la retribució
del contractista d'acord amb els costos efectivament suportats incrementats amb el
benefici que, amb el màxim indicat en el citat annex s'hagués ofert pel contractista en la
seva oferta per a aquest cas. L'acord entre les parts establirà el procediment per a
determinar el preu definitiu de la modificació, amb referència als costos efectius; les
regles comptables que l'adjudicatari haurà d'aplicar per a determinar el cost de les
prestacions; els controls documentals i sobre el procés de producció que la propietat
podrà efectuar sobre els elements tècnics i comptables del cost de producció.
Si el contractista no acceptés els preus fixats en el supòsit anteriorment assenyalat, o
mancant acord en el supòsit de l'apartat anterior, adoptarà totes les mesures precises per
a facilitar l'execució de la part d'obra afectada per part de la propietat o per l'empresari
que aquesta designi, havent d'indemnitzar a la propietat per qualsevol perjudici que
ocasioni l'incompliment d'aquesta obligació.
En aquest supòsit, la propietat, prèvia audiència del contractista principal, establirà les
instruccions i mesures que hauran d'adoptar-se i el termini en el qual ha de verificar-se el
seu compliment.

5.6

SUSPENSIÓ DE LES OBRES

Si la Comunitat acordés la suspensió del contracte o aquella tingués lloc per l'aplicació de
demora al pagament superior a 4 mesos, s'estendrà una acta, d'ofici o a sol·licitud del
contractista, en la qual es consignaran les circumstàncies que l'han motivat i la situació
de fet en l'execució d'aquell.
Acordada la suspensió, la Comunitat abonarà al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles contingudes en l'article 208 de
la LCSP.
Només s'indemnitzaran els períodes de suspensió que estiguessin documentats en la
corresponent acta. El contractista podrà demanar que s'estengui aquesta acta. Si la
Comunitat no respon a aquesta sol·licitud s'entendrà, excepte prova en contra, que s'ha
iniciat la suspensió en la data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud.
El dret a reclamar prescriu en un any comptat des que el contractista rebi l'ordre de
reprendre l'execució del contracte.

26

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

Si la Comunitat acordés la suspensió temporal total de les obres, per causes imputables
a ella mateixa i per un període de temps que no doni dret a la persona adjudicatària a
sol·licitar la resolució del contracte, conforme es preveu en els apartats a, b), c) i d) de
l'article 245 de la LCSP, procedirà l'abonament a la persona contractista dels danys i
perjudicis efectivament soferts per aquesta. Igualment procedirà aquest abonament en el
cas que donant-se les circumstàncies establertes en els citats apartats de l'article 245 de
la LCSP per a la resolució del contracte, l'adjudicatària no la sol·licités.
A aquest efecte podran ser indemnitzables els costos directes, els costos indirectes i les
despeses generals no amortitzades durant la suspensió, sempre que la persona
contractista hagi adoptat les mesures necessàries perquè els perjudicis siguin els mínims
possibles per a la Comunitat. Així, la persona contractista haurà d'adoptar totes les
mesures incloses en l'àmbit de la seva diligència per a minimitzar les conseqüències
econòmiques de qualsevol paralització de les obres.
Acordada la suspensió, la Comunitat abonarà a la persona contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest, sempre que s'acrediti fefaentment la seva
realitat, efectivitat i import; i en cap cas la indemnització, podrà ser superior a la quantitat
que resulti de multiplicar el nombre de mesos de paralització per l'import obtingut en
aplicar els percentatges de costos indirectes i despeses generals que figuren en el
projecte aprovat sobre l'import d'obra prevista d'executar en el Programa de Treball
aprovat, en els mesos de la paralització.
En el cas que la suspensió acordada fos temporal parcial, és a dir, afectés només una
part de les obres en execució, es calcularà el percentatge que suposen les obres
paralitzades respecte del total contemplades en el projecte aprovat i s'aplicarà aquest
percentatge per a determinar el límit màxim de la indemnització.
En cas de suspensió temporal parcial, haurà de determinar-se per la Comunitat, prèvia
audiència del contractista, la seva incidència sobre el termini total, a l'efecte de la
concessió de la pròrroga que procedeixi.

5.7

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L'execució del contracte es realitza a risc i ventura de l'adjudicatari, amb els límits i
responsabilitats anàlegs als establerts en la Llei de Contractes del Sector Públic

5.8

RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Amb l'última certificació s'estendrà acta de recepció de les obres, acta que haurà de ser
subscrita per un representant de l'empresa adjudicatària, un representant designat per la
Comunitat de Regants i el facultatiu encarregat de la direcció de les obres.
En aquesta acta es recollirà en cas que hagin existit diferències respecte del projecte tal
circumstància, valorant l'excés o defectes de les partides per a procedir a la liquidació del
contracte.
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6. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia del contracte actual serà el fixat en l'Annex 1 i començarà a
comptar a partir de la recepció d'aquest, ja sigui total o parcial. Durant aquest període, el
contractista adjudicatari queda obligat a respondre dels vicis o defectes tant perceptibles
com ocults de les infraestructures o instal·lacions executades per ell.

7. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s'extingeix per compliment o per resolució.
El contracte s'extingeix pel compliment per part de l'empresa contractista de la totalitat de
la prestació, d'acord amb els termes establerts en aquest.
Són causes de resolució del contracte les previstes en els articles 211 i 245 de la LCSP,
sense perjudici de les quals expressament es ressenyen en el clausulat, i les especials
que es fixen a continuació, amb els efectes que s'estableixen en la normativa vigent:
a) El reiterat incompliment de les mesures de seguretat recollides en el pla de seguretat i
salut de l'obra i de la normativa sectorial d'aplicació.
b) L'incompliment per part de la persona contractista de l'obligació de guardar sigil
respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement en ocasió d'aquest.
c) L'abandó per part de la persona contractista de la prestació objecte del contracte.
S'entendrà produït l'abandó quan la prestació hagi deixat de desenvolupar-se, no es
desenvolupi amb la regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials precisos
per a la normal execució del contracte en termini.
En tot cas, es considerarà produït l'abandó quan es produeixi un retard, per un període
continuat igual o superior a dos mesos, en l'execució de l'obra que suposi una disminució
del ritme d'aquesta superior al 75% del que s'estableix en el programa de treball aprovat,
i sempre que aquest retard no sigui imputable a l'Administració o estigui ocasionat per
casos de força major, entenent per tal els així establerts en l'article 239 de la LCSP.
No obstant això, quan es doni aquest supòsit, l'Administració, abans de procedir a la
resolució, requerirà a la persona contractista perquè regularitzi la situació en el termini de
cinc dies, a comptar des del requeriment, tret que la seva execució exigeixi un termini
menor.
d) Les reiterades deficiències en l'execució del contracte.
e) En el cas que fos necessari que la prestació s'executés en forma diferent de la pactada
inicialment, haurà de procedir-se a la resolució del contracte en vigor i a la celebració
d'un altre, d'acord amb el que es preveu en el Llibre Segon de la LCSP.
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En cas que s'iniciï expedient de resolució del contracte per impossibilitat d'executar la
prestació en els termes inicialment pactats, o per la possibilitat certa de producció d'una
lesió greu a l'interès públic, de continuar-se executant la prestació en aquests termes,
podrà iniciar-se el procediment per a l'adjudicació del nou contracte, si bé l'adjudicació
d'aquest quedarà condicionada a l‟acabament de l'expedient de resolució. Fins que es
formalitzi el nou contracte, la persona contractista quedarà obligada, en la forma i amb
l'abast que determini l‟Òrgan de Contractació, a adoptar les mesures necessàries per
raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei públic, de
conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 6 de l'article 213 de la LCSP.
f) L'incompliment dels tràmits fixats en l'article 215 de la LCSP i en el present plec sobre
el règim de subcontractació.
7. La realització per la persona contractista d'actuacions que impliquin la
modificació del contracte, sense autorització prèvia de l'Administració contractant, encara
quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direcció Facultativa.
8. La incursió de la persona contractista, durant la vigència del contracte, en
alguna de les prohibicions de contractar assenyalades en la normativa vigent o en
incompatibilitat, sense l'obtenció immediata de la corresponent compatibilitat.
i) Si no pogués produir-se la subrogació del contracte en els termes establerts en l'article
98 de la LCSP, per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de
solvència necessàries.
j) La imposició d'una sanció accessòria que comporti la resolució del contracte, d'acord
amb el que s'estableix en l'article 56.5 de la Llei 1/2014, de 24 de juny, de Transparència
Pública de Catalunya, en cas d'infracció greu o molt greu per incompliment per la persona
adjudicatària de l'obligació de subministrar la informació establerta en l'article 4 de la
citada Llei.
k) L'incompliment de l'obligació principal i de les obligacions essencials sempre que
aquestes haguessin estat qualificades com a tals en el present plec i figurin enumerades
de manera precisa, clara i inequívoca, no sent admissibles clàusules de tipus general ni
les contràries a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona administració.
l) L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en aquesta, o l'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant
l'execució del contracte.
La resolució en aquest cas només s'acordarà, amb caràcter general, a instàncies dels
representants dels treballadors en l'empresa contractista; excepte quan els treballadors
afectats per l'impagament de salaris siguin treballadors en els quals procedís la
subrogació de conformitat amb l'article 130 de la LCSP i l'import dels salaris deguts per
l'empresa contractista superi el 5% del preu d'adjudicació del contracte, i en aquest cas la
resolució podrà ser acordada directament per l'Òrgan de Contractació d'ofici.

29

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

m) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
En cas de declaració en concurs l'Administració potestativament continuarà el contracte
si raons d'interès públic així ho aconsellen, sempre que el contractista prestés les
garanties addicionals suficients per a la seva execució, que s'assenyalaran en el moment
en què aquesta circumstància es produeixi per l'Òrgan de Contractació.
n) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205 de la LCSP; o quan
donant-se les circumstàncies establertes en l'article 205, les modificacions impliquin,
aïllada o conjuntament, alteracions del preu d'aquest, en quantia superior, en més o en
menys, al 20% del preu inicial del contracte, a exclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit.
ñ) Quan es produeixi una causa de modificació no prevista en el PCAP que s'articuli en
virtut del procediment de l'article 205 de la LCSP que impliquin, aïllada o conjuntament,
una alteració en la seva quantia que excedeixi del 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclòs i no existeixi conformitat del contractista, es resoldrà el contracte.
L'esdeveniment de qualsevol d'aquestes causes, en els termes establerts, comportarà la
resolució del contracte, havent d'indemnitzar la persona contractista a l'Administració els
danys i perjudicis ocasionats, amb els altres efectes que procedeixin conforme a la
normativa aplicable. L'import de la garantia respondrà de tot això, en quant abast, i sense
perjudici de la subsistència de la responsabilitat de la persona contractista pel que fa a
l'import que excedeixi del de la garantia confiscada.
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista quedarà obligat, en la forma i amb
l'abast que determini l'Òrgan de Contractació, a adoptar les mesures necessàries per
raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei públic o la
ruïna del construït o fabricat. Mancant acord, la retribució del contractista es fixarà a
instàncies d'aquest per l'Òrgan de Contractació, una vegada conclosos els treballs i
prenent com a referència els preus que van servir de base per a la subscripció del
contracte. El contractista podrà impugnar aquesta decisió davant l'Òrgan de Contractació
que haurà de resoldre el que procedeixi en el termini de quinze dies hàbils.
Quan el contractista no pugui garantir les mesures indispensables establertes en el
paràgraf anterior, la Comunitat podrà intervenir garantint la realització d'aquestes
mesures bé amb els seus propis mitjans, bé a través d'un contracte amb un tercer.
En qualsevol cas, per a l'aplicació de les causes de resolució i els seus efectes s'estarà al
que es disposa en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP.
La persona contractista, en el supòsit a què es refereix aquest apartat, s'obliga a complir
les instruccions donades per la Comunitat, adoptant totes les mesures necessàries per a
possibilitar la continuació de les obres. La persona contractista s'obliga a indemnitzar de
tots els perjudicis que ocasionin a la Comunitat o a la nova persona contractista si de
manera directa o indirecta impedís aquesta continuació.
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8. RECURSOS
Els actes que es dicti en el procediment d'adjudicació del contracte podran ser objecte de
recurs de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa de
conformitat amb l'apartat 6 de l'article 44 de la LCSP.
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Annex 1

OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

1.- Definició del Contracte
PROJECTE: d‟”OPTIMITZACIÓ DE L‟ÚS DE L‟AIGUA AL CANAL DE
LA DRETA DE L‟EBRE I REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE
L‟AVANTCANAL, AL TERME MUNICIPAL DE XERTA”

OBJECTE

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l‟Ebre

PERFIL DEL
CONTRACTANT

https://contractaciopublica.gencat.cat/

CORREU ELECTRÒNIC

admin@comunitatregants.org

2.- Pressupost de licitació
sense IVA

2.800.542,36 €

IVA

588.113,90 €

TOTAL

3.388.656,26 €

Existeix un condicionant econòmic pel que fa a la disposició de les obres i és que, cap de
les anualitats, podrà superar l‟import de 1.000.000 €. A continuació, es mostren els
imports màxims disponibles en cada anualitat:
I.

Fase 0 (2021): 420.178,64 €

II.

Fase 1 (2022): 225.036,29 €

III.

Fase 2 (2022): 774.963,71 €

IV.

Fase 2 (2023): 1.000.000,00 €

V.

Fase 3 (2024): 968.477,62 €
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3.- Garanties
3.2. GARANTIA DEFINITIVA

5% del preu final ofert, exclòs I.V.A.

4.- Termini d'execució
TERMINI TOTAL: 14,5 mesos o el que resulti de l'oferta presentada, no podent en cap
cas ser superior. Encara que en el projecte executiu (Annex 13) vénen reflectits uns
Terminis d'Execució sensiblement diferents als establerts en aquest Plec prevalen
amb caràcter general els Terminis recollits en aquest PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
Sub-terminis d'execució:
-

-

Fase 0. S‟inclouen les feines associades a l‟encàrrec i fabricació dels equips
hidràulics. Aquests elements requereixen d‟un important temps de fabricació que
fa que la seva previsió en la comanda sigui clau per al correcte desenvolupament
de les obres. L‟element més limitant pel que fa a la fabricació dels equips és la
comporta tipus enclusa, la qual s‟ha previst que estigui fabricada entre 20 i 22
setmanes. A aquest període de fabricació se li ha d‟afegir el temps de transport
fins a l‟obra, que pot ser de diversos dies. S‟estima una durada de 5 mesos per
aquesta fase.
Fase 1. En aquesta fase, està prevista l‟arribada dels equips hidràulics a les
instal·lacions de l‟obra, per tal de preparar-los per a la seva instal·lació. Previ a
aquestes feines, s‟han d‟executar un seguit d‟accions imprescindibles per a la
seva instal·lació. S‟ha de garantir poder executar els treballs sense que
l‟avantcanal existent estigui inundat. Això passa per taponar les fuites de l‟actual
comporta tipus Taintor amb l‟ajut d‟un equip de treballs subaquàtics tot generant
una parada amb un mur de gabions i revestiment d‟argiles per a poder controlar
les possibles fuites que hi hagin pogut seguir succeint. L‟aigua que pugui restar en
aquet tram d‟avantcanal, entre la comporta Taintor i l‟enclusa, s‟haurà d‟extreure
amb un sistema de bombament que conduirà les aigües al riu. Un cop executades
les obres que garanteixen les condicions de treball, s‟iniciaran els treballs de
demolició de la finestra per a la instal·lació de la comporta mural i preparació dels
paraments dels recrescuts associats a al comporta tipus enclusa. Amb la
comporta mural instal·lada es valorarà si és necessari traslladar el mur de
contenció de l‟aigua que fuita de la comporta Taintor aigües avall de la mateixa
per tal d‟evitar el funcionament continu de les bombes submergibles. Es podria
habilitar la sortida de l‟aigua per la mateixa comporta mural recentment
instal·lada. Garantida l‟estanqueïtat de la zona on s‟ha d‟instal·lar la comporta
tipus enclusa, es procedirà a l‟execució dels diferents murs i la fixació dels pistons
hidràulics d‟accionament sobre els paraments de l‟actual avantcanal. Amb l‟obra
civil executada, s‟iniciaran els treballs d‟instal·lació de la comporta tipus enclusa,
treballs que ocuparan gran part del període dedicat a la FASE 1. Aquests treballs
finalitzaran amb les feines de connexió elèctrica i oleohidràulica així com les
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estructures auxiliars associades. Aquesta fase és la que requerirà d‟un major
temps degut a la complexitat i especificitat dels treballs d‟instal·lació de la
comporta tipus enclusa. La durada estimada dels treballs és de 3 mesos.
-

Fase 2. En la següent fase, executada a partir de la finalització de la següent
campanya de reg, en la que ja es podrà aïllar l'avantcanal mitjançant la nova
comporta, s‟executarà la construcció dels 200 m de revestiment de l‟avantcanal i
la seva connexió a l‟actual obra civil. S‟executarà la nova rampa d‟accés. També
s‟haurà de construir el nou camí de servei per poder executar les obres i per la
futura neteja d‟algues que creixeran a les parets del canal. En aquesta fase es
connectarà el nou canal amb el sobreeixidor existent, perquè pugui continuar en
servei i es deixaran preparats els murs per la instal·lació del nou sobreeixidor en
la següent fase. En aquesta fase les feines de moviment de terres i formigonat de
paraments seran les principals, establint un temps estimat de les feines de 3,5
mesos.

-

Fase 3. En la darrera fase s‟instal·larà el nou sobreeixidor i biga deflectora i es
retirarà l‟actual biga deflectora, amb tota l‟obra civil i instal·lacions necessàries per
al seu funcionament. Aquests treballs inclouran els treballs relatius al bol
esmorteïdor associat al nou sobreeixidor. A més a més, s‟instal·laran les
proteccions flexibles o malles en el massís rocós. Aquesta fase s‟executarà en el
període en el que no hi ha tanta demanada de reg per tal de compatibilitzar les
feines amb el servei del Canal. La durada estimada d‟aquests treballs serà de 3
mesos.
Aquestes fases queden distribuïdes en tres fases d‟obra: fase 0+1 (anualitats
2021-2022), fase 2 (anualitats 2022-2023) i fase 3 (anualitats 2023-2024), és a
dir, en tres períodes de tancament del canal degut al poc temps que es disposa
per executar obres.

5.- Termini de garantia
Dos (2) anys a comptar des de la recepció de les obres

6.- Revisió de Preus
No procedeix

7.- Admissibilitat de variants i millores
No procedeix
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8.- Classificació dels licitadors
Grup

E

Subgrup

7

Categoria

4 (o e)

9.- Delegat i Personal Facultatiu
Titulats Universitaris Competents.

10.- Possibilitat de subcontractació.
Percentatge Màxim: 40%
En aquest contracte s‟estableixen com a tasques crítiques les assignades a les
figures de delegat/da d‟obra, cap d‟obra i del responsable d‟equips i
instal·lacions, atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les
prestacions contractades i a les responsabilitats que se‟n deriven.
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l‟article 215.2 e) de la LCSP, els
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a
les figures de delegat/da d‟obra, del cap d‟obra i del responsable d‟equips i
instal·lacions.
11.- Possibilitat de cessió del contracte.
No procedeix

12.- Règim de recurs dels plecs.
Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va aprovar els Plecs o
Recurs contenciós administratiu davant de Jutjat Contenciós Administratiu
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Annex 2

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s‟exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte d‟Execució de les OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU D‟OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE
L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA, amb
número de clau d‟expedient CGRCDE006, es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l‟empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la
resta de normativa vigent, per un preu de ... NOMÉS EN XIFRES ... (sense IVA) i de ...
NOMÉS EN XIFRES ... (IVA del 21% inclòs) (*).

I per a què consti, signo aquesta oferta de preu a .............. (data)

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l‟obtenció del preu ofert del contracte amb l‟IVA inclòs, el valor que
prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA.
(*) El licitador fa constar que el valor de l'oferta inclou l'import de despeses generals i benefici industrial.
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Annex 3

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS
AUTOMÀTICS

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s‟exigeixen per poder ser
adjudicatari/a/ària del contracte d‟Execució de les OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU D‟OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE
L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA, amb
número de clau d‟expedient CGRCDE006, es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l‟empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la
resta de normativa vigent, d‟acord amb la següent proposta tècnica:

Descripció

Puntuació màxima Tipus

Termini i abast de garantia dels treballs
2 anys

0 punts

3 anys

5 punts

4 anys

10 punts

Descripció

10

2 anys

Puntuació màxima Tipus

Termini d‟execució obres
14,5 mesos

0 punts

13,5 mesos

5 punts

12,5 mesos

10 punts

10

14,5 mesos

Oferta
*anys

Oferta
**mesos

37

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

MILLORES SENSE COST ADDICIONAL (1)

SÍ

NO

MILLORA 1: OBTURACIÓ FINESTRES DEL NOU SOBREEIXIDOR
MILLORA
2:
XAPA
DEL
DEFLECTOR,
CONDICIONAMENT
COMPORTES, SEGURETAT DE L'AVANTCANAL I ACTUADORS
MILLORA 3: ADAPTACIÓ I AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE
TELECONTROL
MILLORA 4: TRACTAMENT DE JUNTES DETERIORADES

MILLORA 5: RECONSTRUCCIÓ DE PECES DEL CANAL PRINCIPAL
MILLORA 6 : RECONSTRUCCIÓ DE CAMINS DE SERVEI

MILLORA 7: ASSESSORAMENT TÈCNIC PERSONAL ESPECÍFIC

(1)

L'EXECUCIÓ DE LES MILLORES HA D'ACCEPTAR-SE EN ORDRE CORRELATIU. NOMÉS
ES PUNTUARÀ L'EXECUCIÓ D'UNA MILLORA SI PRÈVIAMENT EL LICITADOR HA
ACCEPTAT L'EXECUCIÓ DE LA MILLORA ANTERIOR, EN L'ORDRE DE LA LLISTA.

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)

(*) Expressat en anys.
(**) Expressat en mesos.
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Annex 4
PENALITATS PER INCOMPLIMENT PARCIAL O PER COMPLIMENT DEFECTUÓS
D‟acord amb l‟article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats següents:
1. En cas d‟incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral, es podrà acordar la imposició d‟una penalitat corresponent al 10 per 100
del preu del contacte, IVA exclòs.
2. Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstàncies de cada cas, la facultat
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP
s‟estableixen les següents penalitats per demora en l‟execució de les obres:
a. Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu
d‟execució de les obres, IVA exclòs.
Aquestes penalitats, però, no seran d‟aplicació en el cas d‟una demora en
l‟execució de les obres quan l‟adjudicatari/a hagi ofert una reducció en el
seu termini d‟execució. En aquests casos, la demora en l‟execució del
contracte per incompliment del termini total d‟execució dels treballs
comportarà la resolució del contracte.
En cas d‟incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres o pel
coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l‟execució de
qualsevulla ordre en l‟exercici de les seves responsabilitats s‟estableixen
les següents penalitats:
b. Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu
d‟execució de les obres, IVA exclòs.
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da
d‟obra, cap d‟obra i responsable d‟equips i instal·lacions si la sol·licitud a
l‟ACA es fa més tard dels 15 dies establerts o bé no es produeix però
aquesta comprova que el perfil i gènere són correctes, s‟aplicaran les
següents penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment en el
qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici
ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat:




Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el
primer terç del termini contractual.
Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el
segon terç del termini contractual.
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Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el
tercer terç del termini contractual.

Qualsevol canvi en la composició dels membres de l‟equip de treball
oferts, s‟haurà de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el
tècnic substitut serà del mateix (o superior) perfil professional i mateix
gènere a fi i efecte de no alterar les funcions assignades a dones dins
l‟equip d‟ofertes.
L‟empresa contractista s‟obliga a la retirada del/s cartell/s d‟obra en el
termini màxim d‟un mes a comptar des de la data de signatura de l‟acta de
recepció de les obres. En cas d‟incompliment d‟aquest termini, s‟aplicarà la
següent penalitat:


Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte, IVA exclòs.

En cas d‟incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i
Salut en el treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la
notificació de l‟adjudicació, s‟aplicaran les següents penalitats:


Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte.

En cas de compliment defectuós per part de l‟empresa contractista a criteri
del director/a de les obres o de la Comunitat de Regants, sense que
aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat de l‟element defectuós
que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, la Comunitat de
Regants podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del
pressupost d‟execució material de l‟element defectuós en funció de la seva
gravetat i sota el seu criteri, amb independència de l‟aplicació de les
mesures correctives necessàries que dicti el director/a de les obres per a
poder validar aquest element.
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Annex 5
OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

-

El compromís adscripció permanent a l‟equip d‟execució d‟aquest contracte durant
la totalitat de la seva vigència del Delegat/da d‟obra, del cap d‟obra i responsable
d‟equips i instal·lacions oferts, que necessàriament han de complir amb els
requisits establerts a l‟annex 6. No es considerarà que s‟incompleix aquest
compromís si l‟adjudicatari substitueix la persona que ocupa aquests càrrecs,
sempre que aquesta tingui el mateix (o superior) perfil professional.

-

El compliment del termini d‟execució de les obres quan l‟adjudicatari/a hagi ofert
una reducció en el seu termini d‟execució. En aquests casos, la demora en
l‟execució del contracte, per causa imputable al contractista, per incompliment del
termini total d‟execució dels treballs comportarà la resolució del contracte.
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Annex 6
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS
PERSONALS
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s‟exigeixen per poder ser
adjudicatari/a/ària del contracte Execució de les OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU D‟OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE
L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA, amb
número de clau d‟expedient CGRCDE006, en nom propi / en nom i representació de
l‟empresa ...........................,

DECLARA
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d‟aquest contracte, es compromet a adscriure a
l‟equip tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i
a mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i
explícita per part de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

Antiguitat
titulació
mínim

Experiència
mínima

Delegat/da d‟obra

Grau o màster en enginyeria (o
titulació de grau mig o superior en
enginyeria) de l‟àmbit de la
construcció

10 anys

10 anys

Cap d‟obra

Grau o màster en enginyeria (o
titulació de grau mig o superior en
enginyeria) de l‟àmbit de la
construcció

8 anys

8 anys

Grau o màster en enginyeria (o
Responsable
titulació de grau mig o superior en
d‟equips/instal·lacions
enginyeria) de l‟àmbit industrial

5 anys

5 anys

Càrrec

Titulació

L‟adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi del delegat/da d‟obra, del/de la cap d‟Obra i del/de la
responsable d‟equips i instal·lacions, i sol·licitar autorització a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de
l'Ebre per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o
superior) perfil professional.

(Lloc, data, signatura)
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Annex 7
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA,
FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s‟exigeixen per poder ser
adjudicatari/a/ària del contracte Execució de les OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU D‟OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE
L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA, amb
número de clau d‟expedient CGRCDE006, en nom propi / en nom i representació de
l‟empresa ...........................,

DECLARA
Que l‟oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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Annex 8
RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES MILLORES EN AQUEST PROJECTE
A continuació es detallen les millores a ofertes sense cost addicional pel licitador i
s'estableix el seu abast i mesurament perquè puguin ser quantificades pel licitador.
Segons el model de l'annex 3.- MODEL DE PRESENTACIÓ DE L‟OFERTA DE
QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS, el licitador només ha d'indicar si
accepta l'execució d'aquesta millora sense cost addicional o no accepta la seva execució.
L'execució de les millores ha d'acceptar-se en ordre correlatiu. Només es puntuarà
l'execució d'una millora si prèviament el licitador ha acceptat l'execució de la
millora anterior, en l'ordre de la llista.
L'oferta de millores en cap cas incorrerà en oferta anormal o baixa temerària.

MILLORA 1 : SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOPORTANTS
L'objecte d'aquesta millora és el subministrament i instal·lació d'uns elements tipus
comporta mural provisional que permetin el tancament de l'avantcanal abans de la
instal·lació definitiva de les comportes abatibles i permetin reparacions futures en els
sobreeixidors. L‟element haurà de ser capaç de garantir l‟estanqueïtat en les dues
finestres deixades en el formigó de 8,5x2,6 m.
Aquest element s‟haurà de deixar instal·lat un cop finalitzi la fase 2 del les obres, és a dir,
un cop s‟hagi executat el formigonat de l‟avantcanal, entre d‟altres actuacions.

MILLORA 2 : XAPA DEL DEFLECTOR, CONDICIONAMENT
SEGURETAT DE L'AVANTCANAL I ACTUADORS

COMPORTES,

Aquesta millora té per objecte diferents aspectes:
1. La substitució de la reixa o tràmex previst en el projecte de referència en l‟element
deflector de flux associat a les comportes abatibles. Es valorarà la substitució
d‟aquest material per una xapa metàl·lica sense forats, totalment impermeable per
evitar que s‟hi enganxin les algues filamentoses.
2. Per una altra banda, es valorarà l‟execució d‟una neteja i amb doll projectat de
partícules abrasives sobre les comportes de control del Canal principal. Un cop es
buidi l‟avantcanal es donaran les condicions òptimes per executar un
condicionament d‟aquests elements sota condicions de seguretat per als
treballadors. Es reposaran els elements que es detectin deteriorats o malmesos.
3. La incorporació d‟una escala metàl·lica submergida per a que una persona hi
pugui accedir des de l‟interior de l‟avantcanal i d‟un equip de salvament a

44

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

disposició dels navegants en cas d‟accident serà considerat de molta importància
atès al trànsit fluvial de diferent tipus d‟embarcacions i a la pròpia seguretat del
personal de la Comunitat per una possible caiguda a l‟avantcanal.
4. Per últim, es valorarà el subministrament dels 3 actuadors de les comportes del
canal Principal de tipus ACMA com els existents: La ubicació i definició dels
materials es farà en coordinació amb la DO i el personal tècnic de la Comunitat de
Regants.

MILLORA 3 : ADAPTACIÓ I AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE TELECONTROL
Aquesta millora consisteix en l‟adaptació i ampliació del sistema de telecontrol que té
actualment la Comunitat de Regants a les comportes d'origen del canal, amb sistema de
videovigilància, a les noves comportes que se instal·laran amb les obres del projecte de
l'avantcanal.
Es valorarà que la proposta contempli un sistema compatible amb l‟existent i que es
pugui integrar en un mateix programari per fer el més funcional possible l‟explotació de
les instal·lacions.

MILLORA 4 : TRACTAMENT DE JUNTES DETERIORADES
Aquesta millora té per objecte el tractament de les juntes del canal danyades pel trànsit
de maquinària per la zona durant les obres consistent en els següents treballs:
1. Buidatge de les juntes actuals emplenades de morter mitjançant repicat manual o
mecànic, fins a aconseguir un suport exempt de parts soltes.
2. Neteja de les superfícies de formigó amb doll de sorra, fins que aquestes quedin
sòlides i lliures de material disgregat i de substàncies com ara òxids, olis, greixos,
etc.
3. Imprimació dels llavis de la junta mitjançant l'aplicació de Sika Primer 1 o Mapei
Primer.
4. Segellat de les juntes mitjançant la col·locació d'un fons de junta de massilla de
poliuretà Sikaflex Pro 2HP, Mapei Masterflex 474 o similar, col·locades mitjançant
pistola manual o mecànica, gruix mínim de la junta 2 cm, ample el que es
requereixi.
Es determina que caldrà refer uns 4.000 m de juntes.

MILLORA 5 : RECONSTRUCCIÓ DE PECES DEL CANAL PRINCIPAL
Aquesta millora consisteix en la reconstrucció de peces del canal principal, en els seus
primers quilòmetres, malmeses pel trànsit de maquinària per la zona durant les obres. Es
preveu la nova formació de 20 peces de solera de 6X5 m d‟un gruix de 30 cm de formigó
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en massa HA-25, sobre una capa de matxaca 40 cm i la nova formació de 15 peces de
laterals per als caixers, peces de 2,5X4,2 m d‟un gruix de 20 cm de formigó HA-25, armat
amb un doble malla de reforç de 200x200x8 mm.
MILLORA 6 : RECONSTRUCCIÓ DE CAMINS DE SERVEI
Aquesta millora té per objecte la reconstrucció dels camins de servei de la banqueta del
canal danyats pel trànsit de maquinària per la zona durant les obres, consistent en:
-

Escarificar amb motoanivelladora.
Aportació de 10 cm de tot-ú artificial ZA25 en tot l'ample del camí.
Estès, reg i compactació.

L'àmbit considerat és d'uns 4 km aproximadament.

MILLORA 7: ASSESSORAMENT TÈCNIC PERSONAL ESPECÍFIC
Aquesta millora tracta sobre dos aspectes:
1. Posar a disposició de la DO d‟un tècnic/a ambiental per donar suport en les
tasques d'identificació i rescat de fauna durant l‟assecatge de l‟avant canal.
Durada prevista: 3 dies en la Fase 1 i 3 dies en la Fase 2. Es requerirà la redacció
d‟un informe on es recullin totes les feines fetes en aquest sentit i de cada fase.
2. Posar a disposició de la DO d‟un tècnic/a en geologia i geotècnia per tal de donar
suport durant la fase 2 de revestiment de l‟avantcanal. Es valorarà que tingui
coneixement de l‟entorn i validi tècnicament les feines de formigonat de la llosa
així com la supervisió de les cavernes i forats que previsiblement s‟hi trobaran a la
roca de base de l‟avantcanal. Durada prevista: 5 dies.

A continuació, es pot comprovar la descripció de les diferents millores així com els
conceptes que les conformen:

46

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

MILLORA 1: OBTURACIÓ FINESTRES DEL NOU SOBREEIXIDOR
Concepte
Subministrament i instal·lació d'element tipus
comporta mural provisional, amb ancoratges
per a la seva col·locació, d'acer inox. amb
juntes EPDM, que permeti el tancament de
l'avantcanal abans de la instal·lació definitiva
de les comportes abatibles i permetin
reparacions futures en els sobreeixidors.
L‟element haurà de ser capaç de garantir
l‟estanqueïtat en les dues finestres deixades
en el formigó de 8,5X2,6m, col·locades dins
de ataguies d'acer embegudes en formigó i
ha de ser resistent a l‟intempèrie.

Unitat Amidament Preu

u

2,000

15.626,09 €

Import

31.252,17 €

31.252,17 €
6% Benefici Industrial
13% Despeses
Generals

1.875,13 €
4.062,78 €
37.190,08 €

21% IVA

7.809,92 €

TOTAL

45.000,00 €

MILLORA 2: XAPA DEL DEFLECTOR, CONDICIONAMENT COMPORTES, SEGURETAT
DE L'AVANTCANAL I ACTUADORS
Concepte
Substitució de la xapa de tipus tràmex del
mecanisme deflector per una xapa llisa,
sense forats i amb tractament superficial
galvanitzat, solidaria a l‟estructura del
deflector, en acer S275JR
Incorporació d‟una escala metàl·lica
submergida per a que una persona hi pugui
accedir des de l‟interior de l‟avantcanal i d‟un
equip de salvament a disposició dels
navegants en cas d‟accident
Projecció en sec de doll de material abrasiu
(silicat d'alumini) sobre superfície de
comporta existent metàl·lica per a procedir
posteriorment a l'aplicació d'un revestiment.
Inclou tasques de manteniment de les tres
comportes existents d‟origen del canal.
Subministrament dels 3 actuadors de les
citades comportes tipus ACMA com els
existents: La ubicació i definició dels materials
es farà en coordinació amb la DO i el
personal tècnic de la Comunitat de Regants.

Unitat Amidament Preu
u

1,000

868,12 €

u

1,000

2.639,07 €

u

3,000

1.493,16 €

u

3,000

3.472,46 €

Import
868,12 €

2.639,07 €

4.479,48 €

10.417,39 €

18.404,06 €
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1.104,24 €

6% Benefici Industrial
13% Despeses
Generals

2.392,53 €
21.900,83 €

21% IVA

4.599,17 €

TOTAL

26.500,00 €

MILLORA 3: ADAPTACIÓ I AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE TELECONTROL
Concepte
Adaptació i ampliació del sistema de
telecontrol que té actualment la Comunitat de
Regants a les comportes d'origen del canal,
amb sistema de videovigilància, a les noves
comportes que s‟instal·laran amb les obres
del projecte de l'avantcanal.

Unitat Amidament Preu

u

1,000

12.848,11 €

Import

12.848,11 €

12.848,11 €
6% Benefici Industrial
13% Despeses
Generals

770,89 €
1.670,25 €
15.289,26 €

21% IVA

3.210,74 €

TOTAL

18.500,00 €

MILLORA 4: TRACTAMENT DE JUNTES DETERIORADES
Concepte
Tractament de les juntes del canal malmeses
pel trànsit de maquinària per la zona durant
les obres consistent en els següents treballs:
1r. Buidatge del morter de les juntes actuals
mitjançant repicat manual o mecànic, fins a
aconseguir un suport sense parts
disgregades.
2n. Neteja de les superfícies de formigó amb
doll de sorra, fins que aquestes quedin
sòlides i lliures de material disgregat i de
substàncies tals com a òxids, olis, greixos, etc
3r. Imprimació dels llavis de la junta
mitjançant l'aplicació de Sika Primer 1.
4t. Segellat de les juntes mitjançant la
col·locació d'un fons de junta i massilla de
poliuretà Sikaflex Pro 2hp, col·locades
mitjançant pistola manual o mecànica. junta i
massilla de poliuretà Sikaflex Pro 2hp,
col·locades mitjançant pistola manual o

Unitat Amidament Preu

m

4.000,000

10,31 €

m

4.000,000

3,76 €

m

4.000,000

2,12 €

m

4.000,000

4,08 €

Import

41.252,86 €

15.056,60 €

8.472,81 €

16.334,47 €
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mecànica, gruix mínim de la junta 2 cm.,
ample el que es requereixi.
81.116,74 €
6% Benefici Industrial
13% Despeses
Generals

4.867,00 €
10.545,18 €
96.528,93 €

21% IVA

20.271,07 €

TOTAL

116.800,00 €

MILLORA 5: RECONSTRUCCIÓ DE PECES DEL CANAL PRINCIPAL
Concepte
Reconstrucció de peces del canal Principal,
en els seus primers quilòmetres, malmeses
per trànsit de maquinària per la zona durant
les obres consistent en:
Nova formació de 20 peces de solera de
6X5m d‟un gruix de 30 cm de formigó en
massa HA-25, sobre una capa de matxaca 40
cm
Nova formació de 15 peces de laterals per als
hastíals, peces de 2,5X4,2m d‟un gruix de 20
cm de formigó HA-25, armat amb un doble
„mallazo‟ 200x200x8 mm.

Unitat Amidament Preu

u

20,000

1.534,55 €

u

15,000

1.287,50 €

Import

30.690,97 €

19.312,50 €

50.003,47 €
6% Benefici Industrial
13% Despeses
Generals

3.000,21 €
6.500,45 €
59.504,13 €

21% IVA

12.495,87 €

TOTAL

72.000,00 €

MILLORA 6: RECONSTRUCCIÓ DE CAMINS DE SERVEI
Concepte
Reconstrucció de camins de servei del canal
de la banqueta del canal.

Unitat Amidament Preu
m

4.000,000

12,15 €

Import
48.614,49 €

48.614,49 €
6% Benefici Industrial

2.916,87 €

13% Despeses

6.319,88 €

49

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

Generals
57.851,24 €
21% IVA

12.148,76 €

TOTAL

70.000,00 €

MILLORA 7: ASSESSORAMENT TÈCNIC PERSONAL ESPECÍFIC
Concepte
Personal tècnic a disposició de la DO per a
supervisar feines puntuals durant l'execució
de les obres:
Posar a disposició de la DO d‟un tècnic/a
ambiental per donar suport en les tasques
d'identificació i rescat de fauna durant
l‟assecatge de l‟avantcanal. Durada prevista:
3 dies en la Fase 1 i 3 dies en la Fase 2. Es
requerirà la redacció d‟un informe on es
recullin totes les feines fetes en aquest sentit i
de cada fase.
Posar a disposició de la DO d‟un tècnic/a en
geologia i geotècnia per tal de donar suport
durant la fase 2 de revestiment de
l‟avantcanal.
Es
valorarà
que
tingui
coneixement de l‟entorn i validi tècnicament
les feines de formigonat de la llosa així com la
supervisió de les cavernes i forats que
previsiblement s‟hi trobaran a la roca de base
de l‟avantcanal.

Unitat Amidament Preu

dia

6,000

250,02 €

dia

5,000

255,57 €

Import

1.500,10 €

1.277,87 €

2.777,97 €
6% Benefici Industrial
13% Despeses
Generals

166,68 €
361,14 €
3.305,79 €

21% IVA
TOTAL

694,21 €
4.000,00 €
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