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Exp. 2021018711 – C. 09.065.002

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE SEPULTURES PER ALS CEMENTIRIS MUNICIPALS
DE GIRONA PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
Descripció del contracte
Pressupost base de licitació
Tipificació contracte de
Codi CPV
Àrea/servei promotor:

Subministrament de tapes de sepultures per
als cementiris municipals de Girona
4.469,26 €, IVA inclòs
SUBMINISTRAMENTS
39296000-3
Articles funeraris
Àrea de Territori / Medi Ambient/ Cementiris

Prescripció 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament de tapes de poliuretà per al tancament de nínxols
dels cementiris municipals de Girona.
No procedeix la divisió en lots del contracte atès que es tracta d’un sol tipus de
subministrament i la divisió del contracte i realització independent dels subministraments
dificultaria el seguiment del contracte i la correcta execució.
Prescripció 2. Característiques tècniques de les tapes
Les tapes han de complir com a mínim amb les característiques tècniques següents:
1. Estar formades per una placa de poliuretà
2. Tenir, com a mínim, una de les cares grans protegida (per exemple amb resina de polièster),
un acabat estètic (per exemple amb sorrejat) i en color veig o gris, que permeti estar en
contacte amb la intempèrie i no haver de col·locar la làpida, o no fer-ho immediatament
3. Pesar com màxim de 2 Kg/m2
4. Repel·lir l’aigua o líquids i no absorbir humitats
5. Ser estable a dilatacions i contraccions
6. Tallar-se fàcilment amb un cúter o ganivet afilat, per reduir o ajustar les dimensions de la
tapa
7. Permetre el rejuntat amb diferents materials, com a mínim amb: guix, sora i calç, espuma de
poliuretà per exterior, massilla MS exteriors i ciment ràpid.
8. Mesurar 70 x 70 les tapes petites, 80 x 80 les tapes mitjanes i 90 x 90 les grans, i un gruix,
totes, entre 2,5 i 3 cm
9. Mantenir la resistència de forma que no es deteriorin durant el període concessió dels
nínxols, és dir, garantir el tancament dels nínxols en cas de no sobreposar-hi una làpida, un
mínim de cinquanta anys, a partir del seu lliurament.
Prescripció 3. Previsió de tapes i preus unitaris
Preus unitaris Previsió per
dos anys de
Tapes
de licitació
contracte
(IVA exclòs)
Tapa de 70 x 70
10,12 €
225
cm
Tapa de 80 x 80
12,71 €
100
cm
Tapa de 90 x 90
14,56 €
10
cm
Preu base de licitació

Preu total
(sense IVA)

Import
IVA

Preu total
amb IVA
inclòs

2.277,00 €

478,17 €

2.755,17 €

1.271,00 €

266,91 €

1.537,91 €

145,60 €

30,58 €

176,18 €

3.693,60 €

775,66 €

4.469,26 €
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Els preus unitaris inclouen el transport fins al lloc de lliurament sense càrrec per l’Ajuntament
de Girona.
La previsió anual s’ha calculat d’acord amb els consums estimats sobre els enterraments en
nínxols dels darrers anys. L’Ajuntament no resta obligat a demanar la totalitat prevista de tapes,
que estarà en funció de les necessitats. Així mateix, dins l’import màxim, la proporció entre els
tres mides de tapes podrà variar segons les necessitats.
Prescripció 4. Procediment d’encàrrec
Els encàrrecs del material s’efectuarà per correu electrònic.
L’empresa adjudicatària només pot acceptar encàrrecs de l’encarregat i el sots-encarregat de la
brigada de Cementiris.
També poden fer encàrrecs el demés personal de Cementiris, sempre que prèviament
l’encarregat de la brigada de Cementiris ho comuniqui a l’empresa adjudicatària.
Prescripció 5. Lliurament
5.1 Termini de lliurament
Els terminis màxims de lliurament de les comandes serà de catorze dies.
El còmput de termini de lliurament s’inicia l’endemà de l’encàrrec. El còmput de dies són
naturals, si al finalitzar el còmput el dia cau en dissabte o festiu, aquest s’allarga fins al primer
dia laborable.
5.2 Lloc de lliurament
Les comandes s’ha de lliurar en el termini indicat a l’apartat anterior al Cementiri Vell, carretera
de Sant Feliu, s/n de Girona.
5.3 Horaris
Les tapes s’ha de lliurar entre les 8.00h i les 13.00h, de dilluns a divendres, excepte festius.
5.4 Procediment
Les tapes s’han d’entregar al lloc indicat, degudament identificat i a l’atenció de la persona que
ha realitzat la comanda.
Les tapes han d’anar acompanyades d’un albarà que ha de signar la persona peticionaria o qui
el rebi. L’empresa contractista ha d’assegurar-se que el nom de la persona que rep les tapes
consti a l’albarà. Una copia de l’albarà és per l’empresa (que l’ha de guardar) i l’altre s’ha de
lliurar juntament amb el material.
El contingut mínim de l’albarà ha de ser:
- Dades generals: Data subministrament, persona sol·licitant (nom i cognoms) i fer constar
“Cementiris”.
- Dades del material subministrat: Unitats i descripció de cada tipus de tapes subministrades i
preu unitari. Els albarans estaran valorats i l’import total reflectirà l’IVA en partida per separat.
L’empresa adjudicatària no té dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats
als béns abans del seu lliurament a l’Ajuntament de Girona, excepte quan aquest hagi
incorregut en demora per rebre’ls.
5.5 Retorn de tapes
En cas de defectes en les tapes subministrades o de la manca de conformitat amb el material
rebut, es pot optar pel seu retorn o reposició, que s'ha de produir en un termini màxim de set
dies, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament de Girona, amb l’albarà corresponent i
lliurament al Cementiri Vell. Les despeses de transport dels possibles retorns o reposicions,
són amb càrrec amb l’empresa contractista.
5.6 Altres
No es garanteix una compra mínima per comanda.
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Prescripció 6. Termini de garantia del material
El termini de garantia del material subministrat serà d’un any.
La responsable del contracte,
Empar Vilà Coch
Cap de la subàrea de Medi Ambient
Girona, en la data de la signatura electrònica

