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EXPEDIENT: 16408/2020
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL
CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ PER A L’ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS PRÈVIES A
L’EXECUCIÓ DEL CENTRE LOGÍSTIC DE PRETRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA
DE RESIDUS MUNICIPALS DEL BAIX EMPORDÀ.
1.- OBJECTE
L'objecte d'aquest Plec de prescripcions tècniques és la regulació dels termes i
condicions del servei d’assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix Empordà per
a l’elaboració de les actuacions prèvies a l’execució del Centre Logístic de
Pretractament i Transferència de residus municipals del Baix Empordà, i
preparació de la documentació tècnica i administrativa per a la seva tramitació.
Els objectius específics del Plec són:






Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar.
Determinar l’estructura i contingut del document a redactar.
Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari
per a la redacció del projecte.
Definir el termini d’execució dels treballs.
Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs.

El Consell Comarcal del Baix Empordà és titular d’una Planta de Transferència de
residus municipals ubicada al Paratge dels Ramals, s/n del municipi de Forallac.
L’any 2019 va gestionar 10.137 tones de fracció resta. Per millorar l’eficiència
ambiental i econòmica de la instal·lació, caldria dotar-la, entre d’altres, d’una
instal·lació de bioassecatge, però la seva ubicació planteja dubtes sobre la idoneïtat
de qualsevol modificació de les instal·lacions actuals, amb la dificultat de plantejar
qualsevol ampliació i millora en aquest emplaçament.
Per dotar a la comarca d’una instal·lació flexible i eficient per la gestió dels residus
municipals, en data 13 de març de 2020 el Consell Comarcal del Baix Empordà va
sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya subvenció per al finançament de les
actuacions prèvies que han de permetre disposar de la definició tècnica del projecte
del Centre Logístic de Pretractament i Transferència de residus municipals del Baix
Empordà, d’acord amb el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de gestió de
residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).
L’Agència de Residus de Catalunya va atorgar, mitjançant resolució de data 22 de juny
de 2020 una subvenció directa per finançar les actuacions prèvies que han de
permetre disposar de la definició tècnica del projecte.
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2.- ANTECEDENTS I ÀMBIT DEL CONTRACTE
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3.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
Les actuacions consistiran en la realització dels treballs previs per iniciar la gestió que
ha de permetre tenir la definició tècnica del Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals del Baix Empordà. Aquestes actuacions també
inclouran treballs previs per l’anàlisi de les necessitats actuals i futures de la comarca
en matèria de gestió i tractament de residus municipals, en relació a les reserves de
sòl i les tramitacions urbanístiques i de tipus administratiu necessàries per poder fer
front a la posterior implantació de les infraestructures que han de ser considerades en
el marc del PINFRECAT20.
Concretament els treballs previs que es contractaran són:







Anàlisi d’alternatives d’emplaçament del Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals del Baix Empordà. Inclourà una
preanàlisi de la comarca per determinar la tipologia i la quantitat de residus
que haurà de gestionar el Centre logístic.
Redacció de la proposta tècnica pel Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals, mitjançant un disseny flexible en previsió
del creixement progressiu de la recollida selectiva en detriment de la fracció
resta. Definida la proposta tècnica l’adjudicatari lliurarà un document resum
de la mateixa que servirà al Consell Comarcal per a la presentació pública
del projecte.
Preparació de la documentació tècnica i administrativa necessària per a
l’adequació urbanística del projecte.
Preparació de la documentació tècnica i administrativa per a la tramitació
ambiental.
Elaboració del document de justificació de l’adequació del projecte al Pla
Territorial Sectorial d’Infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya (PINFRECAT20).

4.- CONTINGUT DELS TREBALLS A REALITZAR
S’indiquen a continuació les principals tasques a realitzar per l’adjudicatari:
4.1.- Anàlisi d’alternatives d’emplaçament del Centre Logístic de Pretractament i
Transferència de residus municipals del Baix Empordà.
L’anàlisi d’alternatives d’emplaçament haurà d’avaluar com a mínim tres ubicacions
diferents dins de la comarca del Baix Empordà, amb l’objectiu d’escollir la solució més
adient. L’anàlisi d’alternatives d’emplaçament inclourà una preanàlisi de la comarca per
determinar la tipologia i la quantitat de residus que haurà de gestionar el Centre
logístic i un predisseny per a conèixer la superfície necessària i requeriments bàsics de
l’activitat. Les diferents alternatives hauran de ser avaluades d’acord a la metodologia
per determinar noves localitzacions establerta al PINFRECAT20.
En la determinació de la localització de les noves infraestructures caldrà tenir en
compte diferents criteris que el propi PINFRECAT20 estableix com a criteris favorables,
condicionants i excloents.
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Tota actuació i documentació serà consensuada amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya per tal de localitzar i ubicar de forma òptima
les instal·lacions del Centre logístic de pretractament i transferència de residus
municipals.
L’adjudicatari haurà de presentar al Consell Comarcal del Baix Empordà una topografia
de detall de la ubicació escollida. Aquest document, entre d’altres, servirà com a punt
de partida per al desenvolupament i redacció del projecte constructiu.
4.2- Redacció de la proposta tècnica pel Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals del Baix Empordà.
Durant aquesta fase es realitzaran diverses reunions i anàlisis tècniques amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya per tal
d’acordar i consensuar l’objecte i definició del projecte tècnic.
La consecució del projecte haurà de donar resposta a les necessitats de la comarca,
tant a nivell de la fracció resta actual i futura, com per les altres fraccions que
composen els residus municipals.
La proposta tècnica serà desenvolupada mitjançant la redacció d’un projecte bàsic
amb la definició dels processos de transferència i dels processos mecànics i biològics
del pretractament, amb el seu dimensionat i determinació del pressupost d’inversió.
Caldrà efectuar consultes a proveïdors per tal de justificar els imports pressupostats
per inversió pel que fa a equipament i processos tecnològics.
Aquest projecte bàsic s’utilitzarà posteriorment per part del Consell Comarcal del Baix
Empordà com a base per a la licitació de les instal·lacions.

El projecte bàsic haurà d’incloure, com a mínim, els següents aspectes:








Memòria tècnica de les obres i processos de tractament proposats, incloent la
definició dels requeriments del projecte i estudi dels serveis disponibles
(electricitat, aigua, superfície, tipologia de sòl, etc.). Caldrà tenir en
consideració la viabilitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques i altres sistemes de
generació energètica renovable en els terrenys lliures de les instal·lacions i/o
en les cobertes i sostres de les edificacions.
Dimensionament dels tractaments mecànics i biològics definits per aconseguir
tant el bioassecatge del residu com la recuperació de materials, així com del
procés de la transferència.
Implantació i definició de superfícies i obra civil necessària. Elaboració de
plànols. S’hauran de definir, almenys, els següents aspectes: tancaments,
vials, urbanització i edificacions i els càlculs estructurals corresponents. També
la identificació i el detall d’obres singulars en cas de requerir-se.
Instal·lacions necessàries: escomesa i instal·lació elèctrica, sistema d’aeració i
d’extracció i purificació d’aire, instal·lacions de serveis, etc.
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El projecte bàsic definirà les instal·lacions necessàries per tractar les tones de les
diferents fraccions de residus municipals que es defineixin, mitjançant un disseny
flexible en previsió del creixement progressiu de la recollida selectiva en detriment de
la fracció resta.
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Especificacions tècniques dels equips; amb especial atenció a la seva
eficiència energètica, la seva automatització i la possibilitat de telecontrol i
monitorització.
Pressupost d’inversió.
Planificació dels treballs/cronograma.
Plec de condicions tècniques i estudi de seguretat i salut.

El projecte bàsic anirà acompanyat d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica, amb la
definició entre altres dels costos d’explotació de les futures instal·lacions.
També anirà acompanyat d’un document resum on s’acrediti la necessitat d’aquesta
instal·lació a la comarca i com s’ha definit el seu emplaçament. Aquest document
servirà per fer la presentació pública del projecte i, si el Consell Comarcal del Baix
Empordà ho considera adient, l’adjudicatari haurà de realitzar un màxim de 3 sessions
informatives als municipis de la comarca per explicar detalladament el projecte.
4.3.-Preparació de la documentació tècnica i administrativa necessària per a
l’adequació urbanística.
Es prepararà tota la documentació tècnica i administrativa necessària per tal que el
Consell Comarcal del Baix Empordà pugui promoure els tràmits urbanístics necessaris
per a desenvolupar l’activitat.
4.4.- Preparació de la documentació tècnica i administrativa per a la tramitació
ambiental del Centre logístic de pretractament i transferència de residus
municipals del Baix Empordà.

4.5- Elaboració del document de justificació de l’adequació del projecte al
PINFRECAT20.
Per tal que la promoció d’un nou projecte sigui considerada com a una actuació del
PINFRECAT20, amb independència de l’instrument de planejament urbanístic que
sigui necessari elaborar, caldrà presentar al Consell Comarcal del Baix Empordà i també
a l’Agència de Residus de Catalunya un document amb la justificació de l’adequació
del projecte a les bases i prescripcions establertes. El contingut del document haurà de
justificar el compliment dels següents criteris:
- Criteris generals per al desenvolupament de noves infraestructures.
- Criteris per a la localització.
- Condicions de tractament previ dels residus abans de la seva deposició en
dipòsits controlats.
- Prescripcions tècniques per a instal·lacions de tractament mecànic i biològic
de la fracció resta.
- Prescripcions tècniques per a les instal·lacions de tractament biològic de la
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Una vegada definit el projecte bàsic i l’emplaçament de les instal·lacions del Centre
logístic de pretractament i transferència de residus municipals, caldrà desenvolupar la
documentació tècnica i administrativa necessària per tal que el Consell Comarcal del
Baix Empordà pugui promoure la tramitació ambiental per autoritzar l’activitat.
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FORM.
- Flexibilitat i capacitat de reconversió de plantes de fracció resta per al
tractament d’altres fraccions de residus municipals en escenaris futurs.
- Control d’emissions gasoses. Desodoració.
Un cop avaluada la documentació, l’Agència de Residus de Catalunya resoldrà
respecte de l’adequació del projecte al PINFRECAT20. El pronunciament serà
preceptiu i vinculant als efectes del reconeixement del projecte per part de l’Agència de
Residus de Catalunya i del seu finançament.
5.- RECURSOS DESTINATS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els treballs es desenvoluparan de forma general a les oficines o dependències pròpies
de l’empresa adjudicatària, sense detriment de la realització de les reunions que siguin
requerides a les oficines del Consell Comarcal del Baix Empordà i de visites tècniques
i desplaçaments que calgui realitzar per a la correcta prestació del servei.
A l’oferta s’haurà de definir l’equip tècnic que efectuarà els treballs encarregats i que,
en cas de ser adjudicatària, caldrà adscriure. S’haurà d’especificar el nombre, titulació,
currículum i experiència de tots els membres de l’equip. L’equip estarà dirigit per un
Responsable del servei que actuarà a tots els efectes com a interlocutor amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya i, esdevindrà,
el responsable del contracte i el representant de l’empresa davant l’Administració
durant l’execució d’aquest contracte.

El Responsable del servei es suportarà en el personal tècnic i administratiu que sigui
necessari per a la correcta realització de les tasques objecte del servei.
Es valorarà l’adequació del perfil del Responsable del servei proposat per l’empresa,
d’acord a la definició de tasques objecte del contracte. En concret el Responsable ha
de disposar d’una titulació universitària en enginyeria i haurà de tenir coneixements i
una experiència acreditada mínima de 5 anys en:
-

Disseny d’instal·lacions de tractament mecànic biològic de residus municipals.
Estudi i disseny de millores tècniques en sistemes de tractament mecànic
biològic de residus municipals.
Assistència en l’explotació d’instal·lacions de tractament de residus
municipals.
Estudis econòmics de gestió d’explotació d’instal·lacions de tractament de
residus.
Normativa i tràmit urbanístic i ambiental d’activitats de gestió de residus.

L’equip tècnic ofert disposarà de coneixements avançats en la utilització d’eines
informàtiques bàsiques (editor de textos, fulls de càlcul, etc.), eines de planificació i
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El Responsable del servei farà que es compleixi el treball, verificant i corregint, si és
convenient les seves desviacions. Atendrà els requeriments que li formuli
l’administració i resoldrà les qüestions que li siguin plantejades per aquests, a efectes
de l’execució dels treballs. Organitzarà i s’encarregarà de l’execució dels treballs
necessaris per a dur a terme l’objecte del servei. A la signatura del contracte s’hauran
de facilitar totes les dades de contacte del Responsable, telèfon i correu electrònic.
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eines de dibuix assistit per ordinador (Autocad o similar), així com programa de Control
de Cost (TCQ o similar).
En tot moment l’empresa adjudicatària del servei haurà de posar a disposició del
contracte altres recursos que siguin necessaris per a la prestació del servei.
El Responsable, com a autor del projecte bàsic, signarà i es responsabilitzarà
plenament del projecte en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de
les definicions, dels amidaments i de tots els seus continguts. Si s’escau, l’empresa
assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del col·legi professional de
l’autor del mateix en cas de que sigui requerit en algun dels procediments
administratius pel qual es redacta.
6.- SEGUIMENT DELS TREBALLS
Per a la correcta execució dels treballs es realitzarà una primera reunió de llançament
on el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya
marcaran les directrius per la redacció del projecte i s’exposaran els possibles dubtes
que es puguin generar sobre l’execució dels treballs.
Amb una periodicitat aproximada d’un mes es realitzaran reunions de seguiment entre
l’adjudicatari del contracte, el Consell Comarcal del Baix Empordà i diferents ens als que
pugui afectar la redacció dels treballs. L’adjudicatari haurà de reflectir el contingut de
cada reunió en una acta i enviar-la signada digitalment al Consell Comarcal del Baix
Empordà en el termini de 3 dies.
El Responsable del servei farà que es compleixi el treball, verificant i corregint, si és
convenient, les seves desviacions. Atendrà els requeriments que li formuli
l’administració i resoldrà les qüestions que li siguin plantejades per aquests, a efectes
de l’execució dels treballs. Organitzarà i s’encarregarà de l’execució dels treballs
necessaris per a dur a terme l’objecte del servei.

a) El licitador haurà de redactar les actes de les reunions mantingudes amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà en qualsevol de les fases del contracte.
b) Informar immediatament al Consell Comarcal del Baix Empordà sobre les
circumstàncies que poguessin afectar el programa de desenvolupament dels
treballs, especialment pel que es refereix a endarreriments en terminis de
lliurament de la documentació.
c) Actuar en tot moment com a salvaguarda dels interessos del Consell
Comarcal del Baix Empordà i, com a tal, no podrà representar cap interès
d’altres empresaris o proveïdors.
d) Cooperar en tot moment amb el Consell Comarcal del Baix Empordà o amb
qualsevol persona designada pel mateix, per tal d’assegurar que tots els
treballs siguin desenvolupats amb diligència i de manera eficaç.
e) Les responsabilitats de les accions de l’adjudicatari del contracte seran
assumides pel mateix, sent responsable directe de les accions del seu
personal relacionades amb el contracte.
f) L’adjudicatari serà així mateix responsable de les decisions preses per
iniciativa pròpia en les funcions establertes expressament en aquest Plec.
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Altres obligacions de l’adjudicatari:
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L’adjudicatari prestarà els seus serveis amb la màxima diligència, cura,
eficàcia, atenció i capacitat professional, assumint quantes responsabilitats li
siguin exigibles d’acord amb les normes professionals reconegudes. També
garantirà la correcta qualitat i la puntual realització de tots els estudis,
dissenys i càlculs que desenvolupi durant l’execució del Projecte.
7.- TERMINI I FASES D’EXECUCIÓ
La durada de l'execució dels treballs de redacció del projecte previst és de DOTZE
(12) MESOS, començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a
la presentació de la corresponent documentació. Aquesta previsió de 12 mesos no
inclou les fases en les que la redacció del projecte no pot avançar a causa de l’espera
de la validació de la documentació parcial o completa dels treballs per part d’alguna
administració.
Es preveu la possibilitat de pròrroga en cas necessari i per causes no imputables al
contractista.
L’incompliment dels terminis comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions
previstes a l’article 193 de la LCSP.
S’ha considerat que l’encàrrec de la redacció del projecte es pot dividir en les següents
fases:
FASE 1: Anàlisi d’alternatives d’emplaçament.
Aquesta primera fase comença amb la data de signatura del contracte i finalitza amb la
presentació de la documentació amb l’anàlisi d’alternatives d’emplaçament (mitjançant
registre electrònic al Consell Comarcal del Baix Empordà).

Aquesta segona fase comença una vegada determinada la idoneïtat de la ubicació de
la instal·lació per part del Consell Comarcal i, si s’escau, d’altres administracions
competents, i finalitza amb la presentació del document de proposta tècnica i el
document resum per a la presentació pública del projecte (mitjançant registre
electrònic al Consell Comarcal del Baix Empordà).
FASE 3: Redacció de la documentació per a la tramitació urbanística i ambiental
de l’activitat.
Aquesta tercera fase comença quan hi ha la validació del document de proposta
tècnica (fase 2) per part del Consell Comarcal i de l’Agència de Residus de Catalunya
i, si s’escau, d’altres administracions competents, i finalitza amb la presentació de la
documentació necessària per a la tramitació urbanística i ambiental del Centre logístic
(mitjançant registre electrònic al Consell Comarcal del Baix Empordà).
FASE 4: Document de justificació de l’adequació del projecte al PINFRECAT20.
Una vegada determinada la idoneïtat de la proposta tècnica l’adjudicatari redactarà la
documentació necessària per justificar l’adequació al PINFRECAT 2020 del Centre

Codi Validació: C2S4FP4JPA3SJ6LYFN7RDKQPD | Verificació: https://baixemporda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 10

FASE 2: Redacció de la proposta tècnica pel Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals del Baix Empordà.
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logístic de pretractament i transferència de residus municipals del Baix Empordà. Tota
la documentació associada s’ha de registrar a la seu electrònica del Consell Comarcal
del Baix Empordà.
8.- LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
Els treballs corresponents a les tasques objecte del servei es lliuraran en els següents
formats i unitats:
 1 arxiu en format digital amb tota la documentació.
 3 còpies de tota la documentació impreses en format DIN A3.
 La totalitat de la documentació en formats compatibles amb els fitxers .pdf.
 La memòria i annexos corresponents, en format editables compatibles amb
*.docs, *.xlss i, en general, amb el paquet Office de Microsoft.
 El pressupost es lliurarà en formats editables compatibles amb els fitxers .tcq,
xls.
 Els plànols es lliuraran en formats editables compatibles amb els fitxers .dwg.
El licitador també haurà de redactar i entregar les actes de les reunions mantingudes
amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Els tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà aprovaran el contingut i el disseny
de la documentació lliurada.

L’adjudicatari ha d’informar immediatament al Consell Comarcal el Baix Empordà
sobre les circumstàncies que poguessin afectar el programa de desenvolupament dels
treballs previs, especialment pel que es refereix a endarreriment en terminis de
lliurament de la documentació.
9.- PRESSUPOST
El valor estimat del contracte és de 73.830 €. Aquest import comprèn la totalitat dels
conceptes per al desenvolupament de la prestació dels serveis.
El pressupost màxim base de licitació per a la realització de totes les tasques descrites
en aquest plec, s’estableix en 89.334,30 €, IVA inclòs.
S’estableix el pressupost en base a l’estimació del cost derivat del personal dedicat a
la prestació del servei. En concret, es calcula un preu i dedicació del Responsable del
servei així com del personal tècnic i administratiu de suport. S’incorpora així mateix un
capítol d’altres despeses estimant el cost de desplaçaments, dietes i altres. Finalment
s’estimen les despeses indirectes i altres derivades de la prestació del servei.
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L’adjudicatari prestarà els seus serveis amb la màxima diligència, cura, eficàcia,
atenció i capacitat professional, assumint quantes responsabilitats li siguin exigibles
d’acord amb les normes professionals reconegudes. També garantirà la correcta
qualitat i la puntual realització de tots els estudis, dissenys i càlculs que desenvolupi
durant l’execució del Projecte.
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Responsable del servei
Personal tècnic de suport
Personal administratiu de suport
Altres despeses (desplaçaments,
dietes, etc.)
Imprevistos
Despeses indirectes i altres
Pressupost IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost TOTAL (IVA inclòs)

Preu
(€/h)
90
55
20
-

Dedicació (h)

Cost

350
485
105

31.500,00 €
26.675,00 €
2.100,00 €

-

1.250,00 €
3.076,25 €
9.228,75 €
73.830,00 €
15.504,30 €
89.334,30 €

D’acord amb això, el pressupost d’execució per contracte, sense IVA, és de
SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS.
El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó
merament enunciativa, els següents:

10.- ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS
L’abonament dels treballs realitzats per l’adjudicatari es farà mitjançant quatre
certificacions degudament conformades pel Responsable del servei. Es compliran els
següents terminis de pagament.
1a certificació:
- Al lliurament del document d’anàlisi d’alternatives d’emplaçament, després de
la seva validació tècnica per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, és
procedirà a abonar un 15 % de l’import del contracte.
2a certificació:
- Al lliurament de la proposta tècnica, desprès de la seva validació tècnica per
part del Consell Comarcal del Baix Empordà, es procedirà a abonar un 30 %
de l’import del contracte.
3a certificació:
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- Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte (responsable del servei) i de tot el
personal col·laborador, ja sigui propi o extern.
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte.
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de
transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris.
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- Al lliurament de la documentació per a la tramitació urbanística i ambiental
del projecte, després de la seva validació tècnica per part del Consell
Comarcal del Baix Empordà, es procedirà a abonar un 15 % de l’import del
contracte.
4a certificació i última:
- Al lliurament del document de justificació de l’adequació del projecte al
PINFRECAT20 i quan tota la documentació relativa al projecte s’hagi registrat
a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Empordà, un cop validats
tècnicament per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, es procedirà a
abonar el restant 40% de l’import del contracte.
Els treballs executats per l’adjudicatari modificant els prescrits en aquest Plec de
prescripcions tècniques sense autorització prèvia i expressa pel Responsable del
servei no són de rebuda i, per tant, no seran abonats. Tanmateix, els treballs
defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser completats o bé corregits
segons les seves instruccions.
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Aprovat per decret de presidència núm. 2020-0771 del dia 11 de desembre de 2020

