PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR
EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL.
(Exp. AEP/AA/EiA/Contractació/2012/55)

OCTUBRE 2012

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL. (Exp. AEP/AA/EiA/Contractació/2012/55)

ÍNDEX
CAPÌTOL I:
1.
2.
3.
4.

OBJECTE I ÀMBIT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM ___________________ 5

OBJECTE DEL CONTRACTE _______________________________________________________
ÀMBIT TERRITORIAL _____________________________________________________________
ÀMBIT FUNCIONAL _______________________________________________________________
CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ________________________________

CAPÌTOL II:

5
5
5
6

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR ________________________ 7

5. TASQUES DE NETEJA I MANTENIMENT PREVENTIU __________________________________ 7
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Neteja preventiva de la xarxa de clavegueram _______________________________________________7
Neteja preventiva dels embornals, reixes i altres elements de captació ____________________________7
Neteja preventiva i manteniment de les estacions de bombament ________________________________8
Neteja preventiva i manteniment dels sobreeixidors de la xarxa de clavegueram _____________________9
Neteja i manteniment de les bases o dipòsits de laminació i retenció del sistema ____________________9
Neteja de calaixos de grans dimensions a la xarxa de pluvials ___________________________________9
Manteniment dels pluviòmetres i limnímetres _______________________________________________10

6. TASQUES DE MANTENIMENT CORRECTIU__________________________________________ 10
6.1.
6.2.
6.3.

Urgències___________________________________________________________________________10
Desembussaments de la xarxa de clavegueram _____________________________________________10
Reparacions i substitucions d’elements de la xarxa de clavegueram _____________________________11

7. TASQUES DE SUPORT A LA GESTIÓ MUNICIPAL ____________________________________ 11
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Inspeccions de la xarxa mitjançant càmera de televisió _______________________________________11
Informes del servei____________________________________________________________________11
Actualització i revisió de les xarxes digitalitzades ____________________________________________12
Informes, estudis i modelització de les xarxes _______________________________________________12
Actualitzacions dels plans directors _______________________________________________________13

8. REALITZACIÓ DE PROJECTES I OBRES ____________________________________________ 13
8.1.
8.2.
8.3.

Redacció de projectes municipals ________________________________________________________13
Redacció i validació de projectes externs __________________________________________________13
Direcció facultativa o seguiment i recepció de les obres _______________________________________13

9. EXECUCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM ______________________________________ 14

CAPÌTOL III:

RECURSOS HUMANS I DISPOSICIÓ D’EQUIPS_______________________ 15

10. RECURSOS HUMANS ____________________________________________________________ 15
11. DISPOSICIÓ D’EQUIPS ___________________________________________________________ 15

CAPÌTOL IV:

ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS _________________________________ 16

12. PLANIFICACIÓ ANUAL ___________________________________________________________ 16
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

13.
14.
15.
16.
17.

Neteja preventiva de la Xarxa de Clavegueram______________________________________________16
Neteja preventiva dels embornals, reixes i altre elements de captació ____________________________16
Neteja i Manteniment de les estacions de bombament ________________________________________17
Neteja i Manteniment dels sobreeixidors ___________________________________________________17
Neteja i Manteniment dels elements de laminació i retenció ____________________________________17
Neteja Calaixos ______________________________________________________________________17
Manteniment dels pluviòmetres i limnímetres _______________________________________________18

HORARIS DELS SERVEIS_________________________________________________________
URGÈNCIES ____________________________________________________________________
SEGUIMENT I CONTROL _________________________________________________________
INFORMACIÓ NECESSÀRIA_______________________________________________________
SENYALITZACIONS I COMUNICACIONS A VEÏNS_____________________________________

18
18
18
19
19

CAPÌTOL V:

MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL ___________________________ 20

CAPÌTOL VI:

MESURES DE CARÀCTER AMBIENTAL I GESTIÓ SOSTENIBLE ________ 21

18. GESTIÓ DE RESIDUS ____________________________________________________________ 21
19. ESTUDI I COMPENSACIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 ________________________________ 21

ANNEX 1:

FULL D’INCIDÈNCIA _____________________________________________ 23

ANNEX 2:

PREUS UNITARIS D’EXECUCIÓ D’ESCOMESES______________________ 25

3

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL. (Exp. AEP/AA/EiA/Contractació/2012/55)

CAPÌTOL I:

OBJECTE I ÀMBIT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del present plec les condicions tècniques, econòmiques i funcionals que han
de regir els treballs de manteniment preventiu i correctiu, així com la inspecció periòdica de la
xarxa municipal de clavegueram al municipi de Viladecans.

2. ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit de la prestació del servei és el nucli urbà del terme municipal de Viladecans.

3. ÀMBIT FUNCIONAL
Dins dels treballs contemplats s’inclou (numeració coincident amb la posterior descripció dels
mateixos):
5. Tasques de neteja i manteniment preventiu
5.1. Treballs i planificació de neteja anual de la xarxa de clavegueram municipal de
Viladecans.
5.2. Treballs i planificació de neteja i manteniment dels embornals, reixes i altres elements
de captació dels diferents carrers de Viladecans garantint-ne el seu correcte
funcionament i la seva màxima capacitat d’absorció d’aigua per efecte dels sediments i
objectes arrossegats.
5.3. Treballs i planificació de neteja preventiva i manteniment de les estacions de
bombament d’aigües residuals i pluvials de la xarxa de clavegueram.
5.4. Treballs i planificació de neteja preventiva i manteniment dels sobreeixidors de la xarxa
de clavegueram, en aspectes de neteja de pericons, sorrals, reixes i altres elements
susceptibles d’embrutar-se per efecte dels sediments i objectes arrossegats.
5.5. Treballs i planificació de neteja i manteniment de les bases o dipòsits de laminació i
retenció del sistema
5.6. Neteja dels calaixos de grans dimensions de la xarxa de pluvials.
5.7. Manteniment dels pluviòmetres i limnímetres.
6. Tasques de manteniment correctiu
6.1. Urgències.
6.2. Desembussaments de la xarxa de clavegueram.
6.3. Reparacions i substitucions d’elements del servei de clavegueram.
7. Tasques de suport a la gestió municipal
L’adjudicatari assessorarà els Serveis Tècnics Municipals en tot allò que afecti el sanejament
de la ciutat i l’abastament d’aigua no potable. Així, doncs, dins de les seves tasques, també
s’hi inclouran:
7.1. Inspeccions de la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de televisió.
7.2. Informes del servei.
7.3. Actualització i revisió de la xarxa digitalitzada de clavegueram incorporada al GIS
Municipal.
7.4. Informes, estudis i modelització de les xarxes.
7.5. Actualitzacions dels Plans directors.
8. Realització de projectes i obres
L’adjudicatari donarà suport als Serveis Tècnics Municipals:
8.1. Redactant i validant projectes de construcció.
8.2. Validant els projectes externs.
8.3. Dirigint o fent el seguiment d’obres si les executa un tercer, i validant les mateixes.
9. Realització d’escomeses de clavegueram
L’adjudicatari executarà de forma exclusiva les escomeses al municipi.

5

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL. (Exp. AEP/AA/EiA/Contractació/2012/55)

4. CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
A l’any 2011, la xarxa principal de clavegueram municipal té una longitud aproximada de 160,5
Km, 4.091 pous i 2.921 embornals i reixes. Aquesta xarxa es composa de 73,5 km de xarxa per
aigües pluvials, i 87 km de xarxa per aigües residuals.
Els diàmetres més freqüents de les conduccions estan compresos entre 200 i 500 mm a la xarxa
de residuals, i de 300 fins a 1600 mm a la xarxa de pluvials.
La xarxa d’aigües pluvials també inclou calaixos prefabricats de dimensions diverses que van des
de 2000 x 2000 mm fins a 3000 x 12000 mm i un sistema de sobreeixidors a l’interior del Parc de
la Marina i de l’entorn de l’estació ferroviària.
Entre la xarxa d’aigua pluvial i residual existeixen interconnexions a diferents punts amb la
finalitat gestionar correctament els abocaments a medis receptors o col·lectors en alta
supramuniciapls.
Es compta amb un pluviòmetre i un limnímetre mòbil pel control i validació de la xarxa.
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CAPÌTOL II: DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
5. TASQUES DE NETEJA I MANTENIMENT PREVENTIU
5.1. Neteja preventiva de la xarxa de clavegueram
Es realitzarà una neteja preventiva a l’any durant el període de primavera–estiu, per tal de tenir
la màxima capacitat de la xarxa; per la tardor es farà una altra campanya de neteja preventiva
de reforç.
La planificació anual de la neteja preventiva es presentarà la primera setmana del més de març
i durant aquest més es validarà per part Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
Es seleccionaran els trams a netejar en funció de les inspeccions realitzades, de les incidències
detectades, del coneixement que es disposi de la mateixa pel que fa al comportament hidràulic
de la xarxa i l’experiència que vagi adquirint l’adjudicatari. La programació de la planificació es
dividirà en funció de les conques del sistema de col·lectors, tant pel que fa en la durada com en
l’abast. Aquest pla s’anirà perfeccionant tenint en compte les dades de què disposa
l’Ajuntament sobre el comportament hidràulic de la xarxa i l’experiència que vagi adquirint
l’adjudicatari.
La planificació preveurà la neteja anual del 20% de la xarxa de clavegueram, incloent sobretot
la part de la xarxa situada a la zona baixa i plana del casc urbà, els eixos principals de la
mateixa, els sifons, els by-pass i sobreeixidors entre xarxes i les diferents connexions al
sistema general en alta de sanejament o a les rieres.
Pel que fa a la neteja dels by-pass, sobreeixidors i sifons serà necessari programar més enllà
d’un neteja anual i repàs posterior, una tasca d’inspecció continuada en el temps d’acord amb el
punt 5.4 de neteja de sobreeixidors i mitjançant programa presentat pel adjudicatari i validat
pels Serveis Tècnics Municipals.
La neteja haurà de tenir en compta l’estat estructural de la xarxa per tal de definir les tasques i
el tipus de neteja a realitzar.
Totes les neteges que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjançant els
informes del servei i al GIS municipal.
Tots els residus que es puguin generar durant la neteja del clavegueram es tractaran de forma
correcta des del punt de vista mediambiental i d’acord amb la normativa vigent.
En el cas de detectar residus susceptibles de ser perillosos durant la neteja i prèviament a la
seva retirada, es notificarà la seva presència als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
No es realitzaran neteges preventives d’escomeses o claveguerons.

5.2. Neteja preventiva dels embornals, reixes i altres elements de captació
La neteja preventiva comprendrà la neteja hidràulica i la mecànica per retirar sòlids i plantes
dels diferents elements de captació, inclosa la seva connexió a la xarxa de clavegueram o punt
de sortida a riera, a fi de garantir-ne el seu correcte funcionament.
Es realitzarà una neteja preventiva a l’any durant el període de primavera–estiu, per tal de tenir
la màxima capacitat de captació, per la tardor es farà una altra campanya de neteja preventiva
de reforç.
La planificació anual de la neteja preventiva es presentarà la primera setmana del més de març
i durant aquest més es validarà per part Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
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Es seleccionaran els elements a netejar en funció de les inspeccions realitzades, de les
incidències detectades, del coneixement que es disposi dels mateixos pel que fa al
comportament hidràulic i l’experiència que vagi adquirint l’adjudicatari. La programació de la
planificació es dividirà en funció de les conques del sistema de col·lectors, tant pel que fa en la
durada com en l’abast. Aquest pla s’anirà perfeccionant tenint en compte les dades de què
disposa l’Ajuntament sobre el comportament hidràulic de la xarxa i l’experiència que vagi
adquirint l’adjudicatari.
La planificació preveurà la neteja anual del 30% dels elements de captació, incloent sobre tot la
part baixa i plana del casc urbà, els eixos principals de drenatge.
Totes les neteges que es realitzin, hauran de quedar degudament registrades mitjançant els
informes del servei i al GIS municipal.
Els residus que es puguin generar durant la neteja dels embornals i reixes de pluvials es
tractaran de la forma correcte des del punt de vista mediambiental i d’acord amb la normativa
vigent.
En el cas de detectar residus susceptibles de ser perillosos durant la neteja i prèviament a la
seva retirada, es notificarà la seva presència als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

5.3. Neteja preventiva i manteniment de les estacions de bombament
Les estacions de bombament existents i actualment en funcionament són les següents:
- Can Calderón: Dues instal·lacions, una d’aigües residuals i una d’aigües pluvials, amb
dues bombes soterrades cadascuna, de manera que una de les bombes entra en
funcionament quan falla l’altra o quan el cabal d’evacuació és insuficient.
- Escola d’Adults: Instal·lació d’aigües pluvials amb dues bombes soterrades, de manera
que una de les bombes entra en funcionament quan falla l’altra o quan el cabal
d’evacuació és insuficient.
- Aparcament de l’Estació: Instal·lació de bombament d’aigües pluvials.
Es faran sis inspeccions a l’any a cada instal·lació, planificades segons necessitats, per a
garantir-ne un bon estat de neteja de les instal·lacions i dels pous de residuals, i per a controlar
el bon funcionament de les bombes.
A les instal·lacions de bombament d’aigües pluvials caldrà realitzar:
-

Inspecció de les bombes.
Comprovació del funcionament de les bombes.
Inspecció dels quadres elèctrics i comprovació funcionament de les proteccions.
Control de l’estat general de la instal·lació.
Retirada de sòlids acumulats al pou de bombament.

A la instal·lació de bombament d’aigües residuals, a més, caldrà realitzar:
- Neteja del pou de bombes amb aigua a pressió per netejar les parets.
- Neteja dels greixos del pou de bombes amb aigua a pressió i retirada dels greixos.
Caldrà que la neteja de la instal·lació d’aigües residuals s’efectuï amb un camió aspiradorimpulsor.
No s’inclouen els treballs de reparació de les instal·lacions.
Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjançant
els informes del servei i al GIS municipal.
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5.4. Neteja preventiva i manteniment dels sobreeixidors de la xarxa de clavegueram
El sobreeixidor consisteix en un sistema mecànic d’obertura (comporta) que reté l’aigua de
pluja quan el medi receptor (una riera habitualment) porta gran cabal. Quan el cabal d’aquest
medi baixa, la pressió de l’aigua a l’interior fa obrir la comporta.
Caldrà fer visites periòdiques cada dos mesos, així com les puntuals necessàries per a garantirne el seu correcte funcionament i la seva màxima capacitat.
Els treballs més usuals seran d’inspecció i de neteja de residus sòlids i herbes.
Existeixen altres tipus de sobreeixidors entre les xarxes del sistema separatiu (pluvial i residual)
que garanteixen el correcte funcionament hidràulic de la xarxa o impedeixen el vessament
d’aigües residuals als medi receptor, així com sifons per salvar obstacles ubicats a la traça de
les conduccions de gravetat.
En aquests altres caldrà fer visites periòdiques planificades en funció de la problemàtica que
s’observi amb la experiència acumulada per l’adjudicatari en el decurs del contracte i es poden
avaluar amb una periodicitat trimestral.
Els treballs habituals consistiran en la neteja dels residus sòlids que provoquin un funcionament
incorrecte del sistema.
Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjançant
els informes del servei i al GIS municipal.

5.5. Neteja i manteniment de les bases o dipòsits de laminació i retenció del sistema
Les bases i/o dipòsits de laminació i retenció són elements de acumulació d’aigua previ a la
existència d’un sobreeixidor definit al punt anterior, que reté l’aigua de pluja quan el medi
receptor (una riera habitualment) porta gran cabal. Quan el cabal d’aquest medi baixa, el
sobreeixidor entra en funcionament i el buida.
Caldrà fer visites periòdiques cada dos mesos, així com les puntuals necessàries, per a garantirne el seu correcte funcionament i la seva màxima capacitat.
Els treballs més usuals seran d’inspecció i de neteja de residus sòlids i herbes.
Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjançant
els informes del servei i al GIS municipal.

5.6. Neteja de calaixos de grans dimensions a la xarxa de pluvials
Els calaixos són els conductes de formes rectangulars i de gran capacitat que formen part de la
xarxa de desguàs de pluvials.
Són conductes tancats i accessibles des de l’embocadura o des de la part final, a on les
canalitzacions són descobertes, i des dels pous de registre.
Estan situats sobretot a les parts de la xarxa on antigament hi havia rieres o torrents, i que ara
queden dintre del casc urbà.
La problemàtica més usual es l’acumulació de llims a la part més baixa dels conductes, donat
que és a on la pendent es suavitza, i l’aparició d’herbes a la part descoberta. Tot això provoca
la disminució de la velocitat de l’aigua, provocant la sedimentació.
Es preveu una actuació anual de neteja dels calaixos amb la extracció dels llims i sòlids amb
mitjans mecànics i manuals, en especial dels següents punts:
- Sorral d’entrada a la conducció.
- Els primers 50 metres.
- Els últims 100 metres de la conducció fins a la part descoberta.
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La planificació d’aquesta neteja anual es realitzarà conjuntament amb la neteja de la xarxa de
clavegueram.
L’actuació consistirà en l’extracció dels llims fora del conducte i la posterior càrrega i transport a
l’abocador.
Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjançant
els informes del servei i al GIS municipal.

5.7. Manteniment dels pluviòmetres i limnímetres
Caldrà fer visites periòdiques cada sis mesos, així com les puntuals necessàries, per a garantirne el seu correcte funcionament.
Els treballs més usuals seran d’inspecció, de neteja i recollides de dades mensuals.
Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjançant
els informes del servei i al GIS municipal.

6. TASQUES DE MANTENIMENT CORRECTIU
6.1. Urgències
L’adjudicatari haurà d’atendre totes les contingències referents tant a la xarxa de clavegueram
com a la d’aigua no potable municipal i, per això, disposarà d’una línia telefònica de contacte
per a urgències i avaries les 24 hores al dia, 365 dies a l’any. Les actuacions de caràcter urgent
consisteixen en els treballs a realitzar de forma immediata, necessaris per a restablir la
normalitat en el funcionament de la xarxa afectada, i es realitzaran quan l’adjudicatari sigui
requerit.
El temps de resposta màxim per atendre la urgència serà de 2 hores des de la recepció de l’avís
corresponent, i el temps per a disposar dels equips mecànics necessaris al lloc de la incidència i
la seva resolució no superaran les 4 hores des de la recepció de l’avís. En cas de ser necessari,
es requerirà un equip format per un conductor i un ajudant amb camió aspirador-impulsor a la
xarxa de clavegueram. La durada de les intervencions serà la necessària per atendre
correctament la situació que ha originat la urgència.
L’adjudicatari iniciarà els treballs d’urgències, senyalitzant prèviament les intervencions a
realitzar amb els rètols corresponents, posant en coneixement dels Serveis Tècnics i de la
Policia Local l’àmbit d’actuació i les tasques a realitzar.
Totes les visites i treballs que es realitzin, hauran de quedar degudament registrades
mitjançant els informes del servei i al GIS municipal.

6.2. Desembussaments de la xarxa de clavegueram
L’adjudicatari procedirà a reparar els embussaments que es produeixin a la xarxa municipal pel
seu correcte funcionament.
En el cas que els embussaments no siguin originats a la xarxa de responsabilitat municipal, sinó
que siguin responsabilitat de particulars (escomeses o claveguerons), el personal desplaçat al
lloc de l’emergència informarà a aquests mitjançant un formulari tipus establert per
l’Ajuntament.
En els casos que es requereixin actuacions diferents als desembussaments amb camió mixt, es
procedirà segons el següent apartat.
Totes les visites i treballs que es realitzin, hauran de quedar degudament registrades
mitjançant els informes del servei i al GIS municipal.
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6.3. Reparacions i substitucions d’elements de la xarxa de clavegueram
Arrel de les tasques de manteniment preventiu, d’inspeccions, d’actuacions d’urgències, o a
requeriment dels Serveis Tècnics Municipals, pot donar-se la necessitat d’haver de fer
actuacions per la reposició i/o reparació de tapes de pous de registre, reixes, embornals,
vàlvules, equips electromecànics, qualsevol altre element de la xarxa o reparació de
conduccions que presentin defectes funcionals o fallides estructurals.
Si la situació que s’origina pel mal funcionament de la xarxa es pot considerar greu,
l’adjudicatari prepararà un projecte o una memòria valorada, en funció de la actuació
necessària, per l’acceptació per part del Serveis Tècnics i aprovació Municipal de la realització
d’aquestes actuacions, amb la dotació necessària de partida pressupostària.
Per la resta de situacions menys greus, l’adjudicatari presentarà anualment a l’Ajuntament un
pla d’obres de millora a realitzar a la xarxa de clavegueram i a la d’aigua no potable. Aquest
estarà degudament justificat amb uns projectes o memòries valorades, en funció de la actuació
necessitarà. Quan els Serveis Tècnics Municipals ho estimin adient, es procedirà a l’aprovació
Municipal de la realització d’aquestes actuacions, amb la dotació necessària de partida
pressupostària.

7. TASQUES DE SUPORT A LA GESTIÓ MUNICIPAL
7.1. Inspeccions de la xarxa mitjançant càmera de televisió
L’adjudicatari disposarà dels medis necessaris per a realitzar, en el cas que els Serveis Tècnics
de l’Ajuntament ho creguin convenient, inspeccions dels trams no visitables mitjançant
enregistraments amb una càmera robotitzada de televisió.
Es preveu que seran necessàries 9 jornades anuals de 6 hores cadascuna. Es requerirà un equip
de treball d’inspecció de clavegueram composat per un conductor i un operador, i dotat amb
una càmera de televisió amb circuit tancat, amb l’equip necessari pel lloc a inspeccionar fins i
tot de vehicle amb camió aspirador-impulsor. Finalitzat el treball es lliurarà en el termini de 3
dies, un informe tècnic complert de la inspecció amb detall suficient per interpretar les dades
recollides. A més es modificarà i actualitzarà la xarxa digitalitzada i el GIS municipal amb les
noves dades que es recullin amb aquestes inspeccions.

7.2. Informes del servei
Atenent a una finalitat estadística i de gestió del manteniment, l’adjudicatari està obligat a
facilitar als Serveis Tècnics Municipals la següent documentació:
- Planificació Anual: anualment es redactarà per cada servei (clavegueram i aigua no
potable) un informe durant el primer trimestre de l’any. Aquest informe contemplarà la
descripció detallada dels treballs a dur a terme de la neteja preventiva, indicant les dates,
la durada i tot el necessari per poder-los situar en el temps. L’esborrany complert
d’aquest informe es presentarà als Serveis Tècnics Municipal la primera setmana del mes
de març de cada any per la seva revisió prèvia a la seva acceptació com a document
elaborat definitivament al final del primer trimestre.
- Resum Anual del Servei: anualment es redactarà pel servei de clavegueram, aquest
informe amb el resum on es descriurà detalladament totes les tasques planificades
inicialment, les tasques realment executades (tant de manteniment preventiu, com
correctiu), l’estat de les xarxes, els problemes detectats, les solucions adoptades o
pendents d’adoptar, la valoració de les solucions i l’estat en què es troben les tasques
referents a la gestió avançada del clavegueram del municipi, etc. Es a dir un resum de
totes les tasques de manteniment preventiu, correctiu de suport a la gestió municipal,
realització de projectes i obres i de les escomeses realitzades.
- Resum Mensual de les tasques realitzades: mensualment es redactarà aquest informe per
cada servei (clavegueram i aigua no potable), que contemplarà un resum de la gestió del
servei públic de manteniment: tant pel que fa a les tasques realitzades en el correctiu
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ateses durant el mes, i en el qual quedaran reflectides les següents dades: Data de
l’actuació, hora de l’avís, hora d’arribada, durada de la intervenció, lloc de la incidència,
tipus d’actuació i observacions; així com l’estat de les tasques de manteniment preventiu,
de suport a la gestió municipal i la realització d’escomeses.
Aquests resums mensuals es presentaran davant dels Serveis Tècnics municipals en
reunions de seguiment de periodicitat mensual durant la primera setmana del mes
desprès del primer diumenge, de les que l’adjudicatari aixecarà acta on es reflectiran tots
els punts tractats i es farà un seguiment dels temes pendents i resolts d’anteriors
reunions. S’aprofitaran aquestes reunions mensuals per realitzar la presentació del resum
anual, planificació anual, actualitzacions de la xarxa digitalitzada i altra documentació
elaborada per l’adjudicatari malgrat que s’hagi fet un avançament durant el més.
- Per a cada intervenció de tasques de manteniment correctiu, entre elles les urgències i
desembussaments, s’omplirà la fitxa de l’annex 1 que serà remesa als Serveis Tècnics
Municipals o el que en el moment de posar el sistema GIS municipal substitueixi a
aquestes.

7.3. Actualització i revisió de les xarxes digitalitzades
Durant els anys de prestació del servei, l’adjudicatari realitzarà l’actualització i revisió de les
xarxes digitalitzades de clavegueram i d’aigua no potable de què disposa en l’actualitat
l’Ajuntament. Al inici del contracte i durant els dos primers anys, l’adjudicatari integrarà les
xarxes digitalitzades amb el sistema GIS de l’Ajuntament, permetent el tractament de la
informació gràfica com a base de dades de les incidències del servei.
Les tasques a realitzar per la revisió de la xarxa de clavegueram, consistiran en la inspecció in
situ de tots els pous de la xarxa, obrir les tapes, embornals i reixes del clavegueram, prenen
cotes i dades de pous i xarxes, segons una fitxa tipus i traspassar les dades presses del carrer
al plànol.
L’adjudicatari presentarà una planificació de les tasques a realitzar per tal de tenir revisada
integrament la xarxa en el primer any del contracte. Les fitxes seran lliurades periòdicament a
l’Ajuntament.
Les tasques a realitzar per l’actualització de les xarxes de clavegueram i d’aigua no potable en
format digital, consistiran en la introducció al plànol amb format GIS d’Autocad MAP 3D 2010 o
aquell que en el moment de la presentació disposi el GIS de l’Ajuntament, dels nous trams
realitzats amb noves urbanitzacions, o de la situació final dels trams existents que hagin sofert
reformes o millores. Es realitzarà, sempre que sigui possible, a partir dels plànols definitius de
les noves urbanitzacions o reformes de les xarxes (plànols final d’obra) que l’Ajuntament aporti
a l’adjudicatari al finalitzar les obres.
El lliurament a l’Ajuntament de les xarxes revisades i actualitzades, tant de les dades
alfanumèriques com de les dades gràfiques, es realitzarà cada 6 mesos amb un fitxer digital en
format compatible amb l’actual, o en el que disposin els serveis tècnics municipals,
acompanyades de les fitxes de revisió.
En el moment que l’Ajuntament disposi d’eines per la intervenció directa per part de
l’adjudicatari sobre el GIS municipal, aquest treballarà en temps real sobre les dades municipals
no sent necessaris els anteriors lliuraments.

7.4. Informes, estudis i modelització de les xarxes
L’adjudicatari donarà el suport bàsic per estudiar el funcionament de sectors específics de les
xarxes existents que presentin problemes o disfuncionalitats, elaborant estudis o informes
específics de l’estat o funcionament, com per exemple en els casos d’abocament d’aigües
residuals a la xarxa de pluvial, resseguiment de d’abocaments no autoritzats a la xarxa de
clavegueram, aprofitament de xarxes sense us com a part de la xarxa d’aigua no potable, etc.
En el cas d’haver de fer simulacions i modelitzacions de la xarxa existent, i en el cas de nous
sectors a projectar, l’Ajuntament o el promotor de l’obra, segons el cas, encarregaran al
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concessionari la seva realització mitjançant l’aprovació del corresponent pressupost, amb la
finalitat d’assegurar un correcte dimensionament i funcionament del conjunt de la xarxa del
municipi.

7.5. Actualitzacions dels plans directors
Durant els dos primers anys de prestació del servei, l’adjudicatari actualitzarà el pla director de
la xarxa d’aigües pluvials i redactarà el pla director de la xarxa d’aigües residuals. Aquest pla
constarà de les següents fases:
-

Diagnosi del funcionament i de l’estat actual de la xarxa
Prognosi
Valoració d’actuacions proposades.
Planificació d’inversions.

Posteriorment durant els anys de prestació del servei, l’adjudicatari actualitzarà periòdicament
en funció de la necessitat del servei i com a mínim cada 5 anys, el pla director incloent la
totalitat de la xarxa (pluvial i residual).
En relació al pla director de la xarxa de pluvials serà necessari l’estudi de la xarxa actual, per
tal de detectar els punts problemàtics de la mateixa, per això s’estudiaran els punts a on es
produeixin inundacions, on es produeixen transvasaments d’aigües residuals i les connexions
incorrectes de claveguerons, les accions a adoptar en cada cas per solucionar-los amb les
corresponents valoracions econòmiques.
En relació al pla director de la xarxa de residuals serà necessari l’estudi de la xarxa actual, per
tal de detectar els punts problemàtics de la mateixa, per això s’estudiaran els diàmetres
existents, es comprovaran si son correctes, i es proposaran accions a adoptar per solucionar-los
amb la seva valoració econòmica, sobre tot als punts de la xarxa amb més antiguitat on
normalment els tubs són de formigó.

8. REALITZACIÓ DE PROJECTES I OBRES
Durant el contracte l’adjudicatari executarà projectes, obres de reposició, ampliació i millora de les
xarxa.
La selecció de les obres serà realitzada per l’Ajuntament, amb l’assessorament de l’adjudicatari del
servei. Les obres es duran a terme amb subjecció als projectes executius que a l’efecte aprovi
l’Ajuntament.

8.1. Redacció de projectes municipals
Addicionalment al establert anteriorment, l’adjudicatari estarà en disposició d’elaborar, a petició
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i presentant la corresponent oferta econòmica per a la
seva aprovació, els projectes de implantació de nova xarxa o de ampliació de la mateixa que
siguin sol·licitats, més enllà del que representa el manteniment correctiu del sistema.

8.2. Redacció i validació de projectes externs
L’adjudicatari estarà en disposició de realitzar projectes executius relatius als serveis a càrrec
d’un promotor extern.
En qualsevol cas, l’adjudicatari realitzarà a requeriment de l’Ajuntament la validació municipal
dels projectes externs relatius a aquests serveis.

8.3. Direcció facultativa o seguiment i recepció de les obres
L’adjudicatari estarà en disposició de realitzar la direcció facultativa relatius als serveis a càrrec
d’un promotor extern.
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Quan realitzi la direcció facultativa a càrrec del promotor, supervisarà les obres previstes i
compreses en el projecte tècnic aprovat per l’Ajuntament, proposant d’acord amb els serveis
tècnics, aquelles mesures que siguin convenients a fi de garantir-ne l'adequació als criteris
establerts per l’Ajuntament pel correcte desenvolupament del servei.
En qualsevol cas, l’adjudicatari realitzarà a requeriment de l’Ajuntament el seguiment de les
obres relacionades amb aquest servei que realitzin tercers, per tal d’emetre l’informe de
validació previ a la recepció de les obres per part de l’Ajuntament.
L’informe favorable de validació, realitzat per l’adjudicatari o per l’Ajuntament, implicarà
l'adequació de les obres al projecte tècnic, als condicionats municipals i la seva automàtica
adscripció al Servei. Això implicarà que la nova xarxa serà integrada per l’adjudicatari a la
xarxa digitalitzada i al GIS municipal.

9. EXECUCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM
Per tal de minimitzar la intervenció de diferents agents a la via pública, i per garantir la fiabilitat
de les connexions i evitar danys al sistema de sanejament, l’adjudicatari gestionarà, tramitarà i
realitzarà la construcció d’escomeses i de claveguerons en el tram comprès entre la xarxa pública i
la façana de la finca, i també la conseqüent reposició del paviment, si aquest existeix.
Les despeses de realització de l’escomesa aniran a càrrec del sol·licitant, aplicant-se els preus
públics unitaris aprovats per l’Ajuntament i abonant-se al adjudicatari d’acord als preus resultants
d’aplicar les baixes proposades per l’adjudicatari respecte els preus unitaris de licitació que
apareixen a l’Annex 2.
La realització de les obres estarà subjecta a les ordenances i reglaments municipals, tant tècnics
com fiscals vigents en el moment d’executar-les i al Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües
Residuals, tots en vigor en el moment d’executar-la. Així els sol·licitants i en els seu defecte
l’adjudicatari, estaran obligats a la obtenció de la corresponent llicència d’obres i a la liquidació de
les taxes i impostos que corresponguin.
Les obres realitzades tindran un període de garantia de dos (2) anys en tots els seus àmbits:
estructural, funcional i de reposicions i reblerts. Qualsevol defecte derivat de la obligació d’aquesta
garantia, serà resolt a càrrec de l’adjudicatari en el termini màxim d’una setmana, inclosa la
neteja de la escomesa o clavegueró quan aquesta superi el límit raonable de manteniment que a
mode de previsió es pot establir en una anual.
Les dades de les noves connexions i les seves incidències, així com les incidències de les existents,
hauran de ser integrades per l’adjudicatari en la xarxa digitalitzada i al GIS municipal.
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CAPÌTOL III: RECURSOS HUMANS I DISPOSICIÓ D’EQUIPS
10.

RECURSOS HUMANS

S’estructurà la plantilla òptima de personal, necessària per a la total realització de les funcions i
treballs previstos.
La plantilla de personal ha de ser qualificada i suficient per a atendre les necessitats del servei.
L’empresa adjudicatària ha de nomenar un representat a la vegada que responsable tècnic del
servei, amb acreditació de que disposa de tots el poders necessaris per decidir en qualsevol
situació de responsabilitat del servei, tant en els aspectes laborals com en els econòmics. Aquesta
acreditació s’ha de confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament per optar a l’adjudicació.
Aquesta persona disposarà d’un telèfon de comunicació directe i personal durant l’horari laboral, el
qual estarà en disposició de comunicar-se o reunir-se periòdicament amb el responsable del servei
municipal que designi l’Ajuntament.
En les tasques de manteniment l’adjudicatari disposarà d’un equip o equips composats per un
encarregat i un tècnic competent, tots dos amb una experiència mínima de 10 anys en aquestes
tasques. L’adjudicatari designarà per aquests llocs a unes persones competents i responsables,
preferentment amb residència a Viladecans o rodalies, que estarà encarregada de l’organització
tècnica dels treballs, la distribució i supervisió dels operaris, els materials i les instal·lacions.
Tots els operaris de l’empresa que actuïn en les instal·lacions i elements esmentats acreditaran
tenir la categoria professional adient per a les feines que executin, amb constància oficial i
reconeixement de la seva especialitat.
L’adjudicatari disposarà del suport tècnic d’especialistes, que prendran part en el disseny i
implantació dels treballs més avançats, així com en el desenvolupament dels sistemes informàtics.
L’adjudicatari disposarà d’una línia telefònica i del personal necessari per atendre 24 hores els 365
dies les urgències del servei.

11.

DISPOSICIÓ D’EQUIPS

L’adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar
el servei, així com pels subministrament i treballs que es puguin necessitar, segons els bons
costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es realitzaran a la via
pública.
L’adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en
matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament
legalitzat d’acord amb aquestes lleis.
L’adjudicatari disposarà d’un local a menys de 30 km del municipi. Aquest local estarà dotat del
personal i mitjans adequats per a poder donar una correcta atenció al servei així com a magatzem
de materials i maquinària, aparcament de vehicles, etc.
A requeriment dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, el temps de disponibilitat d’aquest equips i
dels recursos humans a mobilitzar, serà durant la mateixa jornada de treball en la que es
produeixi la sol·licitud, excepte per atendre les urgències que ja han estat anteriorment descrites i
establertes.
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CAPÌTOL IV: ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS
12.

PLANIFICACIÓ ANUAL

L’adjudicatari realitzarà una planificació anual de les següents tasques:

12.1. Neteja preventiva de la Xarxa de Clavegueram
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’ Ajuntament, de la neteja segons
s’indica a l’apartat 6.1 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
El treballs s’executaran segons la planificació i es tindran que comunicar prèviament i
setmanalment als tècnics municipals i a la policia local. També es realitzarà un avís als veïns
afectats pels treballs mitjançant els tríptics definits per l’ Ajuntament.
Els talls de carrers, avisos a veïns o en vehicles es realitzaran segons es detalla a l’apartat de
senyalitzacions i comunicacions a veïns.
Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectides a l’informe de
Resum Anual del Servei i al GIS municipal.
Qualsevol modificació a la planificació del treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.
En cas d’incidències durant les tasques s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció
segons Annex 1 i es reflectirà al i al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima
convenient o a requeriment dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un
informe o estudi específic.

12.2. Neteja preventiva dels embornals, reixes i altre elements de captació
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’ Ajuntament, de la neteja segons
s’indica a l’apartat 6.2 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
El treballs s’executaran segons la planificació i es tindran que comunicar prèviament i
setmanalment als tècnics municipals i a la policia local. També es realitzarà un avís als veïns
afectats pels treballs mitjançant els tríptics definits per l’ Ajuntament.
Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectides a l’informe de
Resum Anual del Servei i al GIS municipal.
Els talls de carrers, avisos a veïns o en vehicles es realitzaran segons es detalla a l’apartat de
senyalitzacions i comunicacions a veïns.
Qualsevol modificació a la planificació dels treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.
En cas d’incidències durant les tasques s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció
segons Annex 1 i es reflectirà al i al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima
convenient o a requeriment dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un
informe o estudi específic.
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12.3. Neteja i Manteniment de les estacions de bombament
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’ Ajuntament, de la neteja segons
s’indica a l’apartat 6.3 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
Al finalitzar la tasca s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció segons Annex 1 i es
reflectirà al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima convenient o a requeriment
dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un informe o estudi específic.
Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectides a l’informe de
Resum Anual del Servei i al GIS municipal.
Qualsevol modificació a la planificació del treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.

12.4. Neteja i Manteniment dels sobreeixidors
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’ Ajuntament, de la neteja i
manteniment segons s’indica a l’apartat 6.4 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
Al finalitzar la tasca s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció segons Annex 1 i es
reflectirà al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima convenient o a requeriment
dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un informe o estudi específic.
Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectida a l’informe de Resum
Anual del Servei i al GIS municipal.
Qualsevol modificació a la planificació del treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.

12.5. Neteja i Manteniment dels elements de laminació i retenció
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’ Ajuntament, de la neteja i
manteniment segons s’indica a l’apartat 6.5 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
Al finalitzar la tasca s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció segons Annex 1 i es
reflectirà al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima convenient o a requeriment
dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un informe o estudi específic.
Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectida a l’informe de Resum
Anual del Servei i al GIS municipal.
Qualsevol modificació a la planificació del treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.

12.6. Neteja Calaixos
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’Ajuntament, de la neteja segons
s’indica a l’apartat 6.6 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
Al finalitzar la tasca s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció segons Annex 1 i es
reflectirà al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima convenient o a requeriment
dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un informe o estudi específic.
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Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectides a l’informe de
Resum Anual del Servei i al GIS municipal.
Qualsevol modificació a la planificació del treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.

12.7. Manteniment dels pluviòmetres i limnímetres
L’adjudicatari farà una planificació, junt amb els Tècnics de l’ Ajuntament, del manteniment
segons s’indica a l’apartat 6.7 del capítol II.
Aquesta planificació quedarà reflectida a l’informe de Planificació Anual del Servei.
Al finalitzar la tasca s’omplirà l’informe d’urgència, incidència o inspecció segons Annex 1 i es
reflectirà al GIS municipal. Malgrat això, si l’adjudicatari ho estima convenient o a requeriment
dels serveis tècnics, aquest informe podrà ser ampliat amb un informe o estudi específic.
Al final d’any les dades recollides en aquestes tasques quedaran reflectida a l’informe de Resum
Anual del Servei i al GIS municipal.
Qualsevol modificació a la planificació del treballs tindrà que ser comunicada amb antelació per
la seva aprovació.

13.

HORARIS DELS SERVEIS

Excepte les urgències, els serveis es realitzaran prioritàriament de dilluns a divendres de 08 a 17
hores, amb l’excepció feta d’aquells casos singulars que requereixin la seva realització en altres
horaris, o sempre i quan l’Ajuntament o el concessionari acordin de mutu acord un horari diferent.

14.

URGÈNCIES

L’adjudicatari haurà d’atendre totes les contingències referents a la xarxa de clavegueram, per
això, disposarà d’una línia telefònica de contacte per a urgències i avaries les 24 hores al dia, 365
dies a l’any. Les actuacions de caràcter urgent consisteixen en els treballs a realitzar de forma
immediata, necessaris per a restablir la normalitat en el funcionament de les xarxes i es
realitzaran quan l’adjudicatari sigui requerit.
El temps de resposta màxim per atendre la urgència serà de 2 hores des de la recepció de l’avís
corresponent, i el temps per a disposar dels equips mecànics necessaris al lloc de la incidència i la
seva resolució no superaran les 4 hores des de la recepció de l’avís. En cas de ser necessari, es
requerirà un equip format per un conductor i un ajudant amb camió aspirador-impulsor a la xarxa
de clavegueram. La durada de les intervencions serà la necessària per atendre correctament la
situació que ha originat la urgència.
L’adjudicatari iniciarà els treballs d’urgències, senyalitzant prèviament les intervencions a realitzar
amb els rètols corresponents, posant en coneixement de la Policia Local i els Serveis Tècnics
Municipals l’àmbit d’actuació i les tasques a realitzar.
Totes les visites i treballs que es realitzin, hauran de quedar degudament registrades mitjançant
els informes del servei segons Annex 1 i es reflectirà al GIS municipal.

15.

SEGUIMENT I CONTROL

Durant els períodes de pluges intenses l’adjudicatari haurà de realitzar un especial seguiment i
control de l’evacuació de les aigües, els seus desbordaments i abocaments al medi, les possibles
inundacions que es produeixin i la contaminació resultant. Tot això querà reflectit a un informe
específic i al GIS municipal
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16.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA

L’adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament tota la informació disponible sobre l’estat i
funcionament del sistema de sanejament.

17.

SENYALITZACIONS I COMUNICACIONS A VEÏNS

L’adjudicatari de la concessió està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de
circulació i protecció necessàries per a evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o
aliè a ell, i que les circumstàncies així ho exigeixin o l’Ajuntament disposi.
L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer amb les senyals de trànsit necessàries segons
indicacions i autorització del Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local. A més, l’adjudicatari
portarà una placa identificativa del servei que s’està prestant i que serà aprovada Serveis Tècnics
Municipals.
L’adjudicatari realitzarà els avisos als veïns, de les tasques programades per a la neteja preventiva
del clavegueram i dels elements de captació, amb uns tríptics col·locats a les bústies de les zones
a netejar una setmana abans de realitzar la neteja. El tríptic serà proposat per l’adjudicatari i
aprovat pels Serveis Tècnics Municipals.
L’adjudicatari, en cas de que sigui necessari per realitzar les tasques, col·locarà els cartells de
senyalització provisional per prohibir l’estacionament de vehicles seguint les indicacions dels
Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local.
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CAPÌTOL V: MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL
L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la
legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d’octubre), pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut.
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de
treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte del contracte per causes
imputables a l’adjudicatari. Així mateix, l’adjudicatari adoptarà totes aquelles mesures que la
pràctica aconselli i la bona execució requereixi, atenent en tot moment les indicacions que
formulés el tècnic municipal encarregat de la execució del servei.
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats per causes
imputables a l’adjudicatari, i es produeixin durant l’execució dels treballs objecte del contracte.
L’adjudicatari haurà d’observar allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre accidents de
treballs i malalties professionals, en la que s’obliga a tots els adjudicataris d’obres públiques
objecte de licitació davant les corporacions i entitats oficials, a contractar la cobertura del risc
d’accidents laborals i malalties professionals amb l’ Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els Serveis Tècnics, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir a l’adjudicatari
per a què separi del servei als treballadors responsables de la pertorbació.
L’adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les tasques, per a la qual
cosa, haurà de complir en qualsevol moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest
sentit i seguir les ordres i instruccions que donin la policia local i els serveis tècnics municipals. Els
desviaments provisionals seran coordinats pel contractista, així com la senyalització que requereixi
el treball.
L’adjudicatari està obligat a mantenir net l’espai de treball i el seu voltant, per tal d’oferir un
aspecte òptim del servei.
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CAPÌTOL VI: MESURES
DE
SOSTENIBLE
18.

CARÀCTER

AMBIENTAL

I

GESTIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS

El contractista assumirà la gestió dels residus generats per l’execució de les prestacions
contractades. Concretament, els residus resultants de les neteges efectuades amb els equips
aspiradors seran tractats de la millor forma des del punt de vista mediambiental, i segons
normativa vigent, i per compte i càrrec del contractista.
El contractista presentarà el justificant dels abocaments del residus, com annex de la memòria
anual.

19.

ESTUDI I COMPENSACIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2

L’adjudicatari haurà de presentar anualment l’ estudi de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
derivades del servei, les mesures a implementar per reduir-les i les propostes de compensació de
les emissions que no es poden eliminar.
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ANNEX 1: FULL D’INCIDÈNCIA
INFORME DEL SERVEI

IN SPECCIÓ

D A D E S

URGÈNCIES

INCIDÈNCIA

INSPECCIÓ

Situació:

Data

Comunicat

Hora
Inici

Fi

TRAM D’ACTUACIÓ
Nº Pou d’Inici
Nº Pou de final
Nº d’Embornal

Descripció dels treballs inspecció realitzats:
EMBORNALS i REIXES
TAPES DE REGISTRE POU
Tapa de registre pou en mal estat
Embornals i Reixes en mal estat
No es pot obrir
No es pot obrir
Altres
Altres
Observacions:
Observacions:

CLAVEGUERAM
Clavegueram en mal estat
Altres
Observacions:

S O L U C IÓ

ACTUACIÓ NECESSÀRIA PER SOLUCIONAR EL PROBLEMA

VA LO RACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ ACTUACIÓ A REALITZAR
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ANNEX 2: PREUS UNITARIS D’EXECUCIÓ D’ESCOMESES

Preus per escomeses de diàmetre
inferior a 250 mm (IVA exclòs)
Escomesa tipus A: Unitat d'esc omesa, fins a 5 m
de longitud a c omptar des del punt de c onnexió a
l'edifici, en calçada de terra o paviment Mac adam.
Complementari esc omesa tipus A: metre lineal
d'esc omesa, a partir dels 5 m de longitud anteriors
(escomesa tipus A), en calçada de terra o paviment
Mac adam.
Escomesa tipus B: Unitat d'escomesa, fins a 5 m
de longitud a c omptar des del punt de c onnexió a
l'edifici, en calçada de paviment de formigó.
Complementari esc omesa tipus B: metre lineal
d'esc omesa, a partir dels 5 m de longitud anteriors
(escomesa tipus B), en c alçada de paviment de
formigó.
Escomesa tipus C: Unitat d'escomesa, fins a 5 m
de longitud a c omptar des del punt de c onnexió a
l'edifici, en calçada de paviment d'asfalt.
Complementari esc omesa tipus C: metre lineal
d'esc omesa, a partir dels 5 m de longitud anteriors
(escomesa tipus C), en calçada de paviment
d'asfalt.
Escomesa tipus D: Unitat d'escomesa, fins a 1 m
de longitud a c omptar des del punt de c onnexió a
l'edifici, i on la xarxa de clavegueram a c onnectar
disc orre per sota la vorera.
Complementari esc omesa tipus D: metre lineal
d'esc omesa, a partir d'1 m de longitud anteriors
(escomesa tipus D), on la xarxa de clavegueram a
connec tar discorre per sota la vorera.
Complement per m3 d'exc avac ió mecànica a partir
de 2 metres de profunditat per a realització
d'esc omeses de tipus A, B, C, i D

1.212,00 €

182,00 €

1.586,00 €

234,00 €

2.123,00 €

313,00 €

582,00 €

279,00 €

103,00 €
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