Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
SM/jr
Núm. Exp.: 2021/1913

Contracte administratiu del servei de gestió integral del programes Pt03 “Programa
de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà”
i Pt04 “Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor” del catàleg de serveis de Dipsalut

D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut),
amb CIF Q1700565C, representat per la seva presidenta, la senyora Maria Puig i Ferrer,
amb DNI núm. 40537626B, amb domicili, a efectes d’aquest contracte, a la seu de
Dipsalut, carrer Pic de Peguera núm. 15, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona, Edifici Jaume Casademont, la Creueta, de Girona (17003).
I d’altra banda, l’empresa Proveïments d’aigua S.A amb CIF A17063579, representada
per l’administrador únic Àngel Dutras i Congost, amb DNI 77902319P i amb domicili a
efectes d’aquest contracte al carrer Astúries, núm. 9, de Girona (17003)..

Dona fe de l’acte el secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva
condició de fedatari públic.

ACTUEN
La senyora Maria Puig i Ferrer en la seva condició de presidenta, per delegació, de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), amb CIF
Q1700565C, en ús de les atribucions conferides per la Disposició addicional 2a de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP) i a l’empara de l’article
15.c) dels Estatuts de Dipsalut i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la
Presidència de la Diputació de Girona, de data 23 de juliol de 2019.
El senyor Àngel Dutras i Congost, amb DNI 77902319P, en nom i representació de la
mercantil Proveïments d’aigua, SA amb CIF A17063579, amb domicili a efectes d’aquest
contracte al carrer Astúries, núm. 9, de Girona (17003). Constituïda per temps indefinit,
amb la denominació de Proveïments d’aigua, SA, mitjançant escriptura de constitució de
societat anònima atorgada a Amer el dia 19 de gener de 1983, davant el notari senyor
Ignacio Casanovas-Permanyer Casas.
Aquests estatuts van ser adaptats a la llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i
adaptació de la legislació mercantil a les directives de la comunitat econòmica europea
(CEE) en matèria de societats, en escriptura autoritzada pel Notari de Girona senyor
Ramon Coll i Figa, el 30 de juny de 1992, número 3059 de protocol.
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Modificat el seu objecte social i canviat el domicili social en escriptura autoritzada pel
Notari de Girona senyor Enric Brancós Núñez, el 20 de Desembre de 2001, número 4819
de protocol.
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona al volum 402, foli 176, full GI-7897.
Queda fefaentment acreditada la representació que ostenta el senyor Àngel Dutras i
Congost, com a administrador únic de la societat en virtut dels acords adoptats per la
Junta General Extraordinària i Universal d’accionistes celebrada el 15 de novembre de
2016 i d’acord amb la escriptura atorgada a Girona davant el notari senyor Ramon Coll
Figa el dia 18 de novembre de 2016.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar aquest contracte i
lliure i espontàniament,

MANIFESTEN

I. Antecedents administratius
Un cop tramitat el corresponent expedient de contractació, en data 14 de desembre de
2022, mitjançant acord del Consell Rector de Dipsalut, s’adjudica el servei referit a
l’empresa Proveïments d’Aigua, SA amb CIF A17063579, per un import màxim de vuitcents vint-i-sis mil nou cents setanta euros (826.970,00 €), IVA no inclòs, i un IVA
corresponent de cent setanta-tres mil noranta-sis euros amb setanta cèntims (173.096,70
€) (que afecta sols a les accions d’avaluació i gestió dels equipaments, excloent-se la
seva aplicació al servei de formació atès que és una activitat exempta d’IVA), el que fa un
total d’un milió seixanta-sis euros amb setanta cèntims (1.000.066,70 €) IVA inclòs, per
una durada inicial d’1 any i 10 mesos a partir de la data de formalització del contracte que
podrà ser prorrogat per un termini màxim igual al termini contractual.

II. Voluntat de les parts de formalitzar el present contracte de serveis
D’acord amb els antecedents exposats i de conformitat amb el disposat a la DA 3a de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) i en
concordança amb els articles 61 i 153 de la LCSP, els signataris manifesten la seva
voluntat de formalitzar el present contracte, que es regirà pels següents:
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PACTES

Primer. Objecte del contracte administratiu
L’objecte del present contracte administratiu és regular els aspectes jurídics, econòmics i
administratius de la contractació dels serveis necessaris pel desenvolupament dels
programes del programa PT03 “Programa de suport a la gestió municipal directa dels
abastaments d’aigua de consum humà” i PT04 “Programa d’avaluació i control de la
qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor” del catàleg de serveis de Dipsalut.
Les característiques, terminis i obligacions tècniques són les recollides en el Plec de
Prescripcions Tècniques del contracte i en l’oferta presentada pel licitador.
Durant l’execució del contracte es preveu que l’empresa Proveïments d’Aigua, SA
acrediti el compliment de les condicions especials d’execució del contracte que
estableix la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP),
presentant una declaració responsable en la que es comprometi a complir les condicions
especials d’execució.

Segon. Import del contracte
L’import màxim del contracte és per un import màxim de vuit-cents vint-i-sis mil nou cents
setanta euros (826.970,00 €), IVA no inclòs, i un IVA corresponent de cent setanta-tres
mil noranta-sis euros amb setanta cèntims (173.096,70 €) (que afecta sols a les accions
d’avaluació i gestió dels equipaments, excloent-se la seva aplicació al servei de formació
atès que és una activitat exempta d’IVA), fa un total d’un milió seixanta-sis euros amb
setanta cèntims (1.000.066,70 €) IVA inclòs.
La periodificació prevista de la despesa es:
23/02/2022 a
31/12/2022
Import servei
Import formació*
Base imposable
IVA 21% (del servei)
TOTAL amb IVA

2023

TOTAL

376.800,00 €

447.470,00 €

824.270,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

2.700,00 €

378.150,00 €

448.820,00 €

826.970,00 €

79.128,00 €

93.968,70 €

173.096,70 €

457.278,00 €

542.788,70 €

1.000.066,70 €

* IVA exempt d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Els preus unitaris, són els establerts a la proposta presentada per l’adjudicatari i
acceptats per Dipsalut, que són:
Preu unitari
proposat (IVA
no inclòs)

ACCIONS

Analítica completa ACP sortida ETAP, dipòsit, xarxa,captació.
Analítica control ACN sortida ETAP i dipòsit de capçalera
Analítica control ACN dipòsits intermitjos, xarxa, nuclis disseminats
Analítica radioactivitat. ARA dosi indicativa
Analítica radioactivitat. ARA radionúclids
Analítiques suplementaries. Paràmetres físics i químics
Analítiques suplementàries. Paquets cromatogràfics ( plaguicides , organoclorats )
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres físics i químics
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres microbiològics
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de feina de l'operari.
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de servei de cuba de neteja.
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG. Actualització
Descripció i caracterització del dipòsit prèvia a la neteja
Visita d'assessorament i avaluació del sistema d'autocontrol
Dossier tècnic Pt03 (PAG+PAM+APPCC+SINAC) Inicial
Dossier tècnic Pt03 Actualització (document annex)

598,50 €
58,50 €
45,00 €
292,50 €
1.035,00 €
11,70 €
81,00 €
11,70 €
15,30 €
38,47 €
102,60 €
207,00 €
118,80 €
118,80 €
81,00 €
54,00 €
54,00 €

Analítica d'aigua de l'aixeta del consumidor ACI amb Coure, crom, níquel, ferro, plom.
Resultat i valoració

70,97 €

Dossier tècnic Pt04 (per municipi ). Inicial
Analítica de legionel·la en aigües edificis prioritaris

85,50 €
33,30 €

El contracte és de tracte successiu, en el que l’execució es basa en els preus unitaris
oferts i està subordinat a les necessitats reals de Dipsalut sense que aquestes puguin ser
definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, i per tant, el preu
d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.
En el preu es consideraran incloses totes les despeses que s’originin en aquesta licitació i
durant l’execució del contracte com a conseqüència de les obligacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el plec de prescripcions
tècniques (PPT).
Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del
text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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Tercer. Revisió de preus.
El preu del contracte no es podrà revisar, d'acord amb l'article 103 de la LCSP.

Quart. Durada del contracte i possibilitat de pròrroga.
El termini de durada del contracte s’iniciarà el dia 23 de febrer de 2022.
El contracte podrà ser prorrogat per un per un termini màxim igual al termini contractual.
La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa
adjudicatària, sempre que es produeixi el seu preavís almenys 2 mesos abans de la
finalització del termini de durada del contracte. En cap cas es pot produir la pròrroga per
consentiment tàcit de les parts.

Cinquè. Forma de pagament.
El pagament de la factura es realitzarà mensualment i inclourà la indicació dels conceptes
afectats, de manera que es distingeixi de forma clara l’import corresponent a les accions
d’avaluació i formació.
El responsable del contracte podrà sol·licitar aleatòriament informació complementària i
realitzarà les comprovacions que cregui oportunes per verificar l’execució del contracte.
Les factures s’han de presentar, en format electrònic accedint a la Bústia de factures
electròniques – eFACT.
El contractista haurà de fer constar en les factures electròniques que emeti en execució
del contacte el número d’expedient del contracte 2021/1913.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.

Sisè. Garantia.
Per a respondre del compliment d’aquest contracte, en data 24 de novembbre de 2021 i
registre d’entrada RE 2021/5415 l’empresa Proveïments d’aigua, SA, constitueix la
garantia definitiva per import de quaranta-un mil tres-cents quaranta-vuit euros amb
cinquanta cèntims (41.348,50 €) corresponent al 5 % de l’import de licitació, mitjançant
aval bancari del Banco Santander, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número
0049-1807-33-2110010298.
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Un cop executada la totalitat de la prestació del contracte a satisfacció de Dipsalut,
l’òrgan de contractació acordarà l’acte de recepció o conformitat i determinarà la
liquidació del contracte, d’acord amb el disposat a l’article 210 de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions
exigibles al contractista, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari
l’acord de modificació de la garantia prestada. En el cas que la garantia no es reposi,
l’òrgan de contractació pot resoldre el contracte.
La garantia definitiva no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment
del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la
resolució d’aquest sense culpa del contractista.
Durant el termini de garantia el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les
observacions que es formulin en relació amb el compliment del contracte.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en
resulten responsabilitats es resoldrà el retorn de la garantia constituïda.
D’acord amb la clàusula 36 del PCAP, el termini de garantia del contracte serà de 2
mesos, a comptar des de la data de l’acord de recepció o conformitat. Durant aquest
termini, el responsable del contracte podrà comprovar que la prestació realitzada s’ajusta
a l’estipulat en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.

Setè. Responsable del contracte.
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designen com a persones responsables del
contracte el cap de l’Àrea de Salut Ambiental i la responsable adjunta de l’Àrea de Salut
Ambiental de Dipsalut.

Vuitè. Drets i obligacions de les parts contractants.
Els drets i les obligacions d’ambdues parts contractants són els establerts al PCAP annex
i a la oferta presentada per part de l’empresa Proveïments d’aigua, SA.

Novè. Principis ètics i regles de bona conducta.
Els principis ètics i regles de bona són els establerts a la clàusula 12 del PCAP annex.
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Desè. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte.
D’acord amb la clàusula 27 del PCAP, l’adjudicatari està obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria laboral i a les normes i condicions fixades en el conveni
col·lectiu d’aplicació.
Alhora, es compromet al compliment de la normativa relativa a la Seguretat Social, de
seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà
de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del
compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus
existent entre aquell i els treballadors.
Així mateix, haurà de garantir en general el compliment de les disposicions legals vigents
sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen, sobretot pel que fa referència a la
coordinació d'activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el
treball dels seus treballadors.
El personal que Proveïments d’Aigua, SA adscrigui al desenvolupament de l’objecte del
contracte tindrà una relació laboral exclusivament amb l’empresa adjudicatària.

Onzè. Règim sancionador del contracte
Proveïments d’Aigua, SA estarà obligada a complir el contracte dins del termini fixat per a
la seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en el PCAP, en
el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en
la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals en que incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran sancionats
per l’òrgan de contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé, declarant la
resolució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el disposat en
aquesta clàusula.
La imposició de sancions contractuals no exclou la indemnització de danys i perjudicis a
què pugui tenir dret Dipsalut o terceres persones com a conseqüència de l’incompliment
del contractista, d’acord amb el disposat a l’article 196 de la LCSP.
El règim sancionador d’aquest contracte és l’establert a la clàusula 29 del PCAP
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Dotzè. Protecció de les dades de caràcter personal del contracte.
- 1. Protecció de dades personals del contractista.
Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per Dipsalut com a
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016), d’ara endavant RGPD.
La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions
que se’n derivin.
La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions
contractuals. Per a l’exercici dels drets reconeguts al RGPD (accés a les dades,
rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el contractista es
podrà adreçar en qualsevol moment a Dipsalut.
- 2. Obligacions del contractista
Les dades personals obtingudes del contractista seran tractades per l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona com a responsable del tractament en
els termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del
tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n
deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions
contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió,
portabilitat, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà
adreçar en qualsevol moment a Dipsalut.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació que, per la
seva pròpia naturalesa, hagi de tenir caràcter reservat, informació a la que tingui accés en
l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà amb posterioritat a la resolució de la
relació contractual. Complirà el Reglament general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, en relació a les dades personals dels interlocutors o representants de Dipsalut
amb qui es relacionarà.

Tretzè. Confidencialitat de les dades del contracte.
El contractista respectarà el caràcter confidencial d’aquella informació a la que tingui
accés amb ocasió de l’execució del contracte, d’acord amb l’article 133 de la LCSP.
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Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació contractual
i fins a termini de 5 anys.
En aplicació d’aquest deure de secret professional, l’empresa Proveïments d’Aigua, SA
es compromet a no divulgar ni posar a disposició de tercers les citades dades i
informació, ni totalment ni en part, ni directa ni indirectament, excepte en els casos que
sigui necessari pel desenvolupament de les funcions i responsabilitats.

Catorzè. Cessió del contracte
D’acord amb la clàusula 33 del PCAP, els drets i obligacions que dimanen del contracte
podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona sempre que les
qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació
del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i
es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 de la LCSP.

Quinzè. Subcontractació del contracte
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte amb una empresa que compleixi les condicions de solvència
professional tècnica prevista per a la realització de les tasques objecte de
subcontractació.
Els licitadors hauran de comunicar per escrit a Dipsalut la seva intenció de voler
subcontractar el servei prestat abans de l’inici de l’execució del contracte, senyalant la
part de la prestació que es vol subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista i justificant suficientment la aptitud
d’aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i
a la seva experiència i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP.
L’adjudicatari comunicarà a Dipsalut qualsevol modificació que pateixi aquesta informació
d’acord amb l’article 215 de la LCSP.
L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la possibilitat d’imposar al contractista
una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte i la possibilitat de resoldre el
contracte.

Setzè. Modificació del contracte Modificacions previstes als plecs
S’estableix una possible modificació de fins el 20 % de l’import inicial; en cas de
modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar aquest límit.
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Dita modificació no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del contracte
i es donarà en els següents supòsits:
-

Necessitat de realitzar més accions motivada per un increment de la demanda de
serveis, superior al previst. En aquest supòsit també s’inclouen les accions
formatives.

-

Situacions de risc sanitari o d’alertes sanitàries relacionades amb l’aigua de
consum humà que suposin un increment sobrevingut i no previsible d’accions de
gestió i control.

-

Modificacions legislatives a les que s’hagi d’adequar el servei.

La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
La necessitat de modificació del contracte s’haurà de motivar degudament per aquestes
causes mitjançant informe tècnic del responsable del contracte o tècnic en qui delegui.
Modificacions no previstes als plecs
Així mateix, es podrà modificar el contracte per les causes establertes en l’article 205.2 i
206 de la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

Dissetè. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que haurà
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin tant als centres escolars, a terceres
persones com a Dipsalut com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte, excepte en el cas que els danys hagin estat ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de Dipsalut o en casos de força major,
d’acord amb els articles 196 i 239 de la LCSP, respectivament.
A tals efectes, el contractista serà responsable, civil i administrativament, dels danys i
perjudicis que es causin a terceres persones o a Dipsalut, com a conseqüència de la
prestació contractual, ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament.
L'empresa contractista també assumirà les responsabilitats que es derivin de
l’incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball i protecció de dades.
Així mateix, el contractista és responsable de la qualitat tècnica dels serveis realitzats,
així com també de les conseqüències que es dedueixin per a terceres persones o
Dipsalut de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
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Divuitè. Recepció o conformitat amb la prestació i liquidació del contracte.
D’acord amb l’article 35 del PCAP, el contracte només s’entendrà complert pel
contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de l’objecte d’acord amb les condicions
establertes i a plena satisfacció de Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP i sens perjudici del que disposen els articles 211 i 313 de la
LCSP.
A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable del responsable del
contracte, acordarà la recepció o la conformitat amb la prestació realitzada i determinarà
la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant, tot plegat en els
termes establerts a l’article 210 de la LCSP. En cas contrari, es requerirà al contractista la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats, conforme
l’article 311 de la LCSP.
La liquidació del contracte es durà a terme transcorregut el termini total de vigència del
contracte.

Dinovè. Resolució del contracte.
La resolució del contracte es regirà en quan a les seves causes i efectes per l’establert,
amb caràcter general, als articles 211 a 213 de la LCSP i, específicament en relació als
contractes de serveis, als articles 313 de la LCSP.
Així mateix, també són causes de resolució del contracte, si així ho estima convenient
l’òrgan de contractació, les indicades en la clàusula 37 del PCAP.

Vintè. Conformitat amb els documents contractuals i règim jurídic del contracte.
El contractista presta la seva conformitat, incondicionalment i sense cap reserva, als
següents documents contractuals que s’adjunten, annexes, a aquest contracte:
a) El Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte.
b) El Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte.
c) La proposta econòmica presentada per l’adjudicatari.
d) Documentació acreditativa de la constitució de la garantia.
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Així mateix, el contractista es sotmet, en tot allò no previst expressament en els
esmentats documents contractuals, a la normativa que es detalla a la clàusula quarta del
PCAP.
El desconeixement de les clàusules del present contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
D’acord amb la DA 8ena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern i l’article 346 de la LCSP, Dipsalut informarà al
Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
formalització d’aquest contracte.

I, en prova de conformitat, signen aquest document i a un sol efecte. En dono fe.
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ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA

Àngel Dutras i Congost, amb NIF 77902319P, en nom i representació de l’empresa
Proveïments d’Aigua SA, amb NIF A17063579, de la qual actuo en qualitat d’administrador,
declaro sota la meva responsabilitat que, assabentat dels requisits que s’exigeixen per a poder
ser l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte, em comprometo a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats conforme a la proposta següent:

Oferta econòmica

Preu
unitari
màxim

ACCIONS

Analítica completa ACP sortida ETAP, dipòsit, xarxa,

IVA

Total

700 €

598,5 €

125,69 €

724,19 €

65 €

58,5 €

12,29 €

70,79 €

50 €

45 €

9,45 €

54,45 €

325 €

292,5 €

61,43 €

353,93 €

1.150 €

1.035 €

217,35 €

1.252,35 €

13 €

11,7 €

2,46 €

14,16 €

90 €

81 €

17,01 €

98,01 €

13 €

11,7 €

2,46 €

14,16 €

17 €

15,3 €

3,21 €

18,51 €

45 €

38,47 €

8,08 €

46,55 €

120 €

102,6 €

21,55 €

124,15 €

230 €

207 €

43,47 €

250,47 €

132 €

118,8 €

24,95 €

143,75 €

132 €

118,8 €

24,95 €

143,75 €

Visita d’assessorament i avaluació del sistema d’autocontrol

90 €

81 €

17,01 €

98,01€

Dossier tècnic Pt03 (PAG+PAM+APPCC+SINAC) Inicial

60 €

54 €

11,34 €

65,34 €

Dossier tècnic Pt03 Actualització (document annex)

60 €

54 €

11,34€

65,34 €

captació
Analítica control ACN sortida ETAP, dipòsits capçalera
Analítica control ACN sortida ETAP, dipòsits, xarxa, nuclis
disseminats
Analítica radioactivitat. ARA dosi indicativa
Analítica radioactivitat. ARA radionúclids
Analítiques suplementaries. Paràmetres físics i químics
Analítiques

suplementàries.

Paquets

cromatogràfics

(plaguicides, organoclorats)
Analítiques de confirmació d’incompliments i anomalies.
Paràmetres físics i químics
Analítiques de confirmació d’incompliments i anomalies.
Paràmetres microbiològics
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de feina de l’operari
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de servei de cuba de
neteja
Descripció i caracterització de l’abastament. PAG
Descripció

i

caracterització

de

l’abastament.

PAG.

Actualització
Descripció i caracterització del dipòsit prèvia a la neteja

DIPSALUT

Preu
unitari
oferta
(IVA no
inclòs)
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Analítica d’aigua de l’aixeta del consumidor ACI amb coure,

83€

70,97 €

14,90 €

85,87 €

Dossier tècnic Pt04 (per municipi). Inicial

95 €

85,50 €

17,96 €

103,46 €

Analítica de legionel·la en aigües edificis prioritaris

37 €

33,3 €

6,99 €

40,29 €

crom, níquel, ferro, plom. Resultat i valoració

I per què consti, signo aquesta proposta

77902319P
ANGEL
DUTRAS (R:
A17063579)
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Firmado digitalmente
por 77902319P
ANGEL DUTRAS (R:
A17063579)
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Núm. Exp.: 2021/1913

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL PROGRAMA PT03
“PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ MUNICIPAL DIRECTA DELS
ABASTAMENTS D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ” I PT04 “PROGRAMA
D’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA A L’AIXETA DEL
CONSUMIDOR”

PER INFORMACIÓ ALS LICITADORS:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
c/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

Qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars,
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del “Tauler d’Anuncis” del perfil
del contractant de la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

1

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 2 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

ÍNDEX

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

I. DISPOSICIONS GENERALS .................................................................................... 4
Primera.- Objecte ....................................................................................................................... 4
Segona.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte ........................ 5
Tercera. Òrgan de contractació ................................................................................................. 5
Quarta. Naturalesa i règim jurídic del contracte ........................................................................ 6
Cinquena. Persona responsable del contracte .......................................................................... 8
Sisena. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit ............................................. 8
Setena. Termini de durada del contracte i pròrroga ................................................................ 12
Vuitena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació del contracte i publicitat de la
licitació ..................................................................................................................................... 12
Novena. Aptitud dels licitadors per contractar ......................................................................... 13
Desena. Capacitat d'obrar dels licitadors ................................................................................ 13
Onzena. Solvència dels licitadors ............................................................................................ 14
Dotzena. Principis ètics i regles de bona conducta ................................................................. 21

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ....................................................................... 23
Tretzena. Presentació de documentació i de proposicions ..................................................... 23
Catorzena. Constitució de la Mesa de Contractació, obertura del sobre A i examen de la
documentació administrativa ................................................................................................... 27
Quinzena. Criteris de valoració de les ofertes i obertura dels sobres B i C ........................... 29
Setzena. Classificació de les ofertes, determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a Dipsalut i requeriment de documentació previ a l’adjudicació .................... 37
Dissetena. Garanties exigibles ................................................................................................ 38
Divuitena. Renúncia i desistiment per Dipsalut ....................................................................... 40
Dinovena. Adjudicació del contracte ....................................................................................... 40
Vintena. Formalització i perfecció del contracte ..................................................................... 41
Vint-i-unena. Custòdia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que no resultin
adjudicataris i regulació de la protecció de les dades de caràcter personal ........................... 41

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ....................... 43
Vint-i-dosena. Supervisió i control en l’execució del contracte ............................................... 43
Vint-i-tresena. Correcta execució del contracte i compliment de terminis .............................. 43
Vint-i-quatrena Resolució d’incidències ................................................................................... 43

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES
PARTS ....................................................................................................................... 44
Vint-i-cinquena. Drets i obligacions de les parts contractants ................................................. 44
Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista ......................................................... 48
Vint-i-setena. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte ................ 49
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista i liquidació del contracte ....................... 49
Vint-i-novena. Règim sancionador .......................................................................................... 50
Trentena. Prerrogatives de Dipsalut ........................................................................................ 54
Trenta-unena. Modificació de contracte .................................................................................. 54
Trenta-dosena. Suspensió del contracte ................................................................................. 55
2

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 3 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

Trenta-tresena. Cessió del contracte ...................................................................................... 55
Trenta-quatrena. Subcontractació del contracte ..................................................................... 55

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE ........................ 56
Trenta-cinquena. Compliment del contracte: recepció o conformitat amb la prestació i
liquidació del contracte ............................................................................................................ 56
Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva .......... 57
Trenta-setena. Resolució del contracte ................................................................................... 57

VII. RÈGIM D'INVALIDESA I RÈGIM DE RECURSOS .............................................. 58
Trenta-vuitena . Règim d’invalidesa ........................................................................................ 58
Trenta-novena . Règim de recursos ........................................................................................ 58
Quaranta. Jurisdicció competent ............................................................................................. 59
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB DIPSALUT (DEUC) .............................. 60
ANNEX 2. MODEL DE COMPROMIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB
MITJANS EXTERNS ............................................................................................................... 61
ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA.......................................................................................... 62
ANNEX 4. MODELS DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA ................................. 64

ANNEX 5. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL.........68

3

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 4 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

I. DISPOSICIONS GENERALS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Primera.- Objecte
L’objecte del present plec és regular els aspectes jurídics, econòmics i administratius
que conformen aquesta contractació.
L’objecte del contracte és la contractació del servei de gestió integral programa Pt03
“Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum
humà” i Pt04 “Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor” adreçats als municipis de la demarcació de Girona
De conformitat amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), es fa constar que aquest contracte no es divideix en lots atès
que, la participació de diversos proveïdors, incorpora una heterogeneïtat als criteris
d'avaluació higiènica i sanitària, així com a la recollida d'informació, que dificultaria
l'estudi i l'establiment d'estratègies d'assegurament de la salubritat, cosa que afectaria
a l'objectiu essencial del contracte. Tanmateix, la divisió en lots faria l’execució del
contracte excessivament difícil i onerosa des del punt de vista tècnic.
Per últim i en relació amb l’esperit que motiva la norma abans esmentada, cal dir que
la magnitud i contingut del contracte s’adapta a la capacitat de les petites i mitjanes
empreses, i per tant, no dificulta la seva concurrència.
Aquesta contractació pública es regula d’acord amb els principis establerts a l’article 1
de la LCSP cercant la millor qualitat-preu en la prestació contractual i una major i millor
eficiència en l’ús dels fons públics, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de la despesa.
S’acompanya com a documentació annexa del present plec:
Annex 1. Model de declaració responsable de compliment dels requisits d’aptitud per
contractar amb dipsalut (DEUC)
Annex 2. Model de compromís per a la integració de la solvència amb mitjans externs
Annex 3. Model criteris de valoració avaluables mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de l’aplicació de fórmules
Annex 4. Models de constitució de garantia definitiva
4.1. Autorització de constitució de garantia definitiva mitjançant la retenció de part
del preu del contracte
4.2. Model de certificat d'assegurança de caució
4.3. Model d’aval
Annex 5. Resum de l’acreditació de la solvència tècnica i professional
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Segona.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
La finalitat d’aquest contracte és portar a terme la gestió integral programa Pt03
“Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum
humà” i Pt04 “Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor” adreçats als municipis de la demarcació de Girona.
Dipsalut és l’Organisme Autònom de la Diputació de Girona responsable de prestar
serveis d’assistència tècnica als municipis de la demarcació en l’àmbit de la salut
pública i en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans. La qualitat de l’aigua
que es posa a disposició de la població és de gran importància per a la salut pública.
La qualitat de l’aigua de consum es pot controlar mitjançant una combinació de
mesures: protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament i
gestió de la distribució i manipulació de l’aigua.
Per garantir un subministrament d’aigua de qualitat per al consum humà es necessita
la intervenció humana en cadascuna de les fases del sistema d’abastament, des de la
captació fins a l’aixeta del consumidor.
Amb aquest programa es pretén donar suport als gestors municipals dels abastaments
d’aigua de consum humà, així com oferir-los-hi la formació corresponent inclosa en el
catàleg de serveis de Dipsalut.
Atès que Dipsalut no compte amb suficients mitjans materials per cobrir les accions
necessàries per dur a terme els programes Pt03 i Pt04 esmentats, ni poden ser
executades pel personal que presta serveis a l’entitat ja que, segons la normativa
d’aplicació es requereix d’una especial habilitació professional i qualificació tècnica de
la que no disposa el personal de Dipsalut, s’estima convenient contractar els serveis
de referència externament mitjançant un procediment de contractació obert.

Tercera. Òrgan de contractació
Als efectes de l’article 3.2 de la LCSP, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) té la consideració d’Administració Pública.
L’òrgan de contractació que té atribuïda la facultat de subscriure aquest contracte en
nom i representació de Dipsalut és el Consell Rector de Dipsalut, d’acord amb
l’establert als apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional 2a de la LCSP, atès que és un
contracte amb un valor estimat de 1.984.728,00 € i per tant, superior al 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost de Dipsalut.
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Quarta. Naturalesa i règim jurídic del contracte
4.1. El contracte que s’informa té caràcter administratiu segons l'article 25.1a) de la
LCSP, es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb els articles 17 i 308 del mateix
cos legal i serà un contracte subjecte a regulació harmonitzada, regulat a l’article 19 de
la LCSP.
Al ser un contracte administratiu es regeix, quant a la preparació, adjudicació, efectes i
extinció, per la LCSP i les seves disposicions de desplegament; supletòriament s'apliquen
altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.
Atès que l’inici de la despesa està prevista per a l’any 2022 aquest expedient es
tramitarà anticipadament i es condicionarà al compliment de la base d'execució 21a del
Pressupost general de la Diputació de Girona de l'any 2021, quedant l'adjudicació del
contracte sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient
per a fer front a les obligacions que se' derivin en l'exercici corresponent.
4.2. D’acord amb la classificació estadística de productes per activitat a la Comunitat
Europea i la classificació estadística del Vocabulari de Contractes Públics de la
Comunitat Europea (CPV), a aquest contracte li correspon els números de referències
següent:
Codi CPV: 90714600-1 (Serveis de control de la seguretat mediambiental).
Codi CPA: 71.2 (serveis d’assaig i anàlisis tècnics )

4.3. Les parts del contracte queden sotmeses expressament pels següents:
> Documents de caràcter contractual, integrats per:
a) El present Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques, els quals tenen caràcter contractual d’acord amb l’article 121 i 122 de
la LCSP.
b) El Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis
de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms, publicat al BOP de
Girona núm. 147, d’1 d’agost de 2013.
c) El document de formalització del contracte, així com les seves possibles
modificacions.
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> En allò no previst en aquests documents, per la següent normativa:
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupava parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
c) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no
modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara
endavant, RGLCAP).
d) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
e) La Llei 40/2015,d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
f) El Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
g) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; la Llei 29/2010, de 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva
normativa de desplegament; el Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i
l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i
s’aprova l’aplicació del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
h) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
i) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
j) El Decret Llei 3/2016,de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de la Generalitat de Catalunya.
k) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre Contractació
Pública, per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
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l) Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
4.4. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents
contractuals, prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars que conté els drets
i les obligacions que assumiran les parts del contracte.
4.5. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4.6. L’existència del contracte no ha de comportar, en cap circumstància, una relació de
dependència laboral entre Dipsalut i el personal de l’empresa adjudicatària.

Cinquena. Persona responsable del contracte
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designen com a persones responsables del
contracte el cap de l’Àrea de Salut Ambiental i la responsable adjunta de l’Àrea de
Salut Ambiental de Dipsalut, que exerciran a més de les funcions generals de
supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per tal d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, les
següents:
a) Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva pròrroga,
la incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada del contracte, si
s’escau, així com qualsevol altre incidència contractual.
b) Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb tots els
serveis prestats, així com la determinació de la liquidació del contracte.
c) Totes aquelles altres funcions que derivin del previst en aquest plec i del plec
de prescripcions tècniques.

Sisena. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
6.1. El pressupost base de licitació és de vuit-cents vint-i-sis mil nou cents setanta
euros (826.970,00 €) amb un import d’IVA corresponent de cent setanta-tres mil
noranta-sis euros amb setanta cèntims (173.096,70 €) que afecta sols a les accions
d’avaluació i gestió dels equipaments, excloent-se la seva aplicació al servei de
formació atès que és una activitat exempta d’IVA.
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El total del pressupost amb IVA inclòs ascendeix a la quantitat d’un milió seixanta-sis
euros amb setanta cèntims (1.000.066,70 €), d’acord amb el quadre i periodificació
que s’indica a continuació:
març-2022 a des2022
Import servei
Import formació*
Base imposable
IVA 21%
TOTAL amb IVA

2023

TOTAL

376.800,00 €

447.470,00 €

824.270,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

2.700,00 €

378.150,00 €

448.820,00 €

826.970,00 €

79.128,00 €

93.968,70 €

173.096,70 €

457.278,00 €

542.788,70 €

1.000.066,70 €

* IVA exempt d'acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit

Aquesta despesa es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 Serveis
tècnics i assistència municipal Salut Ambiental, del pressupost de Dipsalut.
D’acord amb allò que prescriuen l’article 309 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector públic (LCSP) i l’article 197 del Reial Decret 1098/2001, de 12
de octubre pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLC), el sistema de determinació del preu del contracte
es basa en preus unitaris.
Al ser un contracte de tracte successiu i regulat a la DA 33a de la LCSP, en el que
els serveis estan subordinats a les actuacions que es realitzin, sense que aquestes
puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, el preu
l’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.
El valor total sense IVA és el preu de licitació i és l’import màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació del contracte. Per tant, els licitadors hauran
d’igualar o disminuir en la seva oferta econòmica aquests imports. La presentació
d’una oferta a l’alça suposarà l’eliminació del licitador.
En conseqüència, l'adjudicatari només podrà facturar els serveis efectivament
prestats, degudament justificats i validats en els termes dels articles 198 i 210 de la
LCSP.
Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174
del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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D’acord amb la base 32ena d’execució del pressupost general de la Diputació de
Girona 2021, la minoració de les necessitats reals respecte el nombre d’unitats
estimades inicialment, com a conseqüència d’una revisió a la baixa de les necessitats
de l’Administració, sense que variïn ni els preus unitaris ni l’objecte del contracte,
donarà lloc a una modificació de l’expedient de despesa, sense que es consideri una
modificació contractual, podent alliberat el crèdit compromès amb anterioritat a la
liquidació del contracte, prèvia tramitació de l’esmentada modificació de l’expedient de
despesa.
Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte
de les estimades inicialment, es procedirà a tramitar la corresponent modificació del
contracte en els termes assenyalats en el plec de clàusules administratives.
Havent valorat les repercussions i efectes econòmics de la present contractació, es
considera que s’adequa de forma estricta al compliment de les exigències dels
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb la DA3 de
la LCSP i l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2002, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
La determinació dels preus unitaris està especificada en la memòria econòmica del
contracte.
La determinació dels preus unitaris s’ha fet atenent als preus generals de mercat i en
base al nombre de unitats corresponents a la previsió de les accions previstes en el
període d’execució del contracte, d’acord amb els càlculs que es detallen a la memòria
econòmica del contracte.
Els imports anuals estimats per aquesta licitació aplicats al nombre d’unitats previstes
per a cada acció per als dos anys que corresponen al període executiu i incloent-hi la
formació prevista, són els següents:
unitats
març2022 a
des-2022
Analítica completa ACP sortida
ETAP, dipòsit, xarxa,captació.
Analítica control ACN sortida ETAP,
dipòsits de capçalera
Analítica control ACN dipòsits
intermitjos,
xarxa,
nuclis
disseminats
Analítica radioactivitat. ARA dosi
indicativa
Analítica
radioactivitat.
ARA
radionúclids
Analítiques
suplementaries.
Paràmetres físics i químics

unitats
2023

preu
unitari
màxim
licitació

març-2022
a des-2022

2023

138

235

700,00 €

96.600,00 €

164.500,00 €

128

54

65,00 €

8.320,00 €

3.510,00 €

358

434

50,00 €

17.900,00 €

21.700,00 €

34

39

325,00 €

11.050,00 €

12.675,00 €

3 1.150,00 €

3.450,00 €

3.450,00 €

13,00 €

2.340,00 €

2.470,00 €

3
180
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Analítiques
suplementàries.
Paquets
cromatogràfics
(
plaguicides , organoclorats )
Analítica
de
confirmació
d'incompliments i
anomalies.
Paràmetres físics i químics
Analítica
de
confirmació
d'incompliments i
anomalies.
Paràmetres microbiològics
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora
de feina de l'operari.
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora
de servei de cuba de neteja.
Descripció i caracterització de
l'abastament. PAG
Descripció i caracterització de
l'abastament. PAG. Actualització
Descripció i caracterització del
dipòsit previa a la neteja
Visita d'assessorament i avaluació
del sistema d'autocontrol
Dossier
tècnic
Pt03
(PAG+PAM+APPCC+SINAC) Inicial
Dossier tècnic Pt03 Actualització
(document annex)
Analítica d'aigua de l'aixeta del
consumidor ACI amb Coure, crom,
níquel, ferro, plom. Resultat i
valoració
Dossier tècnic Pt04 (per municipi ).
Inicial
Analítica de legionel·la en aigües
edificis prioritaris
Analítica
de
confirmació
d'incompliments i
anomalies.
Paràmetres físics i químics
Analítica
de
confirmació
d'incompliments i
anomalies.
Paràmetres microbiològics
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10

10

90,00 €

900,00 €

900,00 €

60

65

13,00 €

780,00 €

845,00 €

60

65

17,00 €

1.020,00 €

1.105,00 €

840

840

45,00 €

37.800,00 €

37.800,00 €

420

420

120,00 €

50.400,00 €

50.400,00 €

40

42

230,00 €

9.200,00 €

9.660,00 €

40

40

132,00 €

5.280,00 €

5.280,00 €

60

60

132,00 €

7.920,00 €

7.920,00 €

80

82

90,00 €

7.200,00 €

7.380,00 €

40

42

60,00 €

2.400,00 €

2.520,00 €

40

40

60,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

1.100

1.110

83,00 €

91.300,00 €

92.130,00 €

179

182

95,00 €

17.005,00 €

17.290,00 €

70

70

37,00 €

2.590,00 €

2.590,00 €

40

40

13,00 €

520,00 €

520,00 €

25

25

17,00 €

425,00 €

425,00 €

376.800,00 €

447.470,00 €

A aquests imports, cal afegir la quantitat corresponent al servei de formació previst
en 1.350,00 euros (IVA exempt) anuals i que comprèn 10 hores de formació, fent un
total de 826.970,00 euros (IVA no inclòs) per al període executiu.
6.3. De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte, a
efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de
l’òrgan de contractació, és de és d’un milió nou-cents noranta-sis mil vuit-cents
noranta-sis euros (1.984.728,00 € ), IVA no inclòs:
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IMPORT PERIODE EXECUTIU*
IMPORT PRÒRROGA*
MODIFICACIÓ 20%
TOTAL

* Inclou 824.270,00 € del servei de gestió dels programes Pt03 i Pt04 i 1.350,00 € de la formació
associada

6.4. A tots els efectes, les ofertes presentades pels licitadors hauran d’indicar el preu
sense incloure l’IVA. En una partida independent caldrà indicar l’import corresponent a
l’IVA en el cas de les accions d’avaluació i gestió dels equipaments i el total del preu.
Per la comparació de l’element preu en les ofertes es tindrà en compte, exclusivament
el preu sense IVA de cada una.
6.5. El preu del contracte no es podrà revisar, d'acord amb l'article 103 de la LCSP.

Setena. Termini de durada del contracte i pròrroga
7.1. La durada del contracte serà d’1 any i 10 mesos a partir de la data de
formalització del contracte.
El contracte podrà ser prorrogat per un termini màxim, igual al termini contractual

Vuitena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació del contracte i
publicitat de la licitació
8.1. L’expedient de contractació es tramita de forma ordinària.
8.2. La forma d’adjudicació és el procediment obert, segons el qual tot empresari
interessat pot presentar una proposició restant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors, conforme els articles 131.2 i 156.1 de la LCSP.
8.3. Pel que fa a la publicitat de la convocatòria de licitació, segons l’article 135 de la
LCSP, els procediments per a l’adjudicació dels contractes de les Administracions
públiques1 es publicaran en el perfil del contractant.
8.4. Atès que és un contracte subjecte a regulació harmonitzada, regulat a l’article 19
de la LCSP, l’anunci de licitació es publicarà al DOUE. L’enviament de l’anunci al
DOUE ha de precedir qualsevol altra publicitat.

1

llevat del procediment negociat sense publicitat.
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Novena. Aptitud dels licitadors per contractar
D’acord amb l’article 65 de la LCSP, estan facultades per a participar en aquesta
licitació i subscriure, si escau, el corresponent contracte les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar; que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar; que acreditin la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional que es requereix d'acord amb la clàusula onzena
d’aquest plec.

Desena. Capacitat d'obrar dels licitadors
10.1. Les persones físiques i jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes
les prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, li siguin propis. A tal fi,
s’haurà d’acreditar degudament aquest extrem.
10.2. El licitador haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar en funció de si és persona
natural o jurídica, espanyola o estrangera- pels següents mitjans:
a) En el cas que sigui empresa espanyola persona física (empresari individual),
la capacitat d’obrar s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació del NIF o document
que el substitueixi i documentació acreditativa on consti la seva activitat
(declaració censal, model 036 o 037).
b) En el cas que es tracti d’empresa espanyola persona jurídica, la capacitat
d’obrar s’ha d’acreditar mitjançant original o còpia, del NIF de l’empresa i
l’escriptura de constitució o de modificació, si escau, inscrites al Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació
mercantil. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de realitzar
mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en
què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si
escau, al corresponent registre oficial.
c) En cas de concórrer en representació d’una persona jurídica, copia
compulsada de l’escriptura d’apoderament.
d) Quan es tracti d'empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu la capacitat
d'obrar s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o
comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
e) Quan es tracti d’empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu la capacitat
13
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d’obrar s’ha d’acreditar amb un informe emès per la missió diplomàtica
permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa,
en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de sotmetre's
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, per a totes les incidències que
de forma directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el
seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
f) Les empreses integrants d’una unió temporal (UTE) que concorrin amb oferta
conjunta de licitació han de presentar una declaració indicant el nom i les
circumstàncies de les empreses que la constituiran, la participació de
cadascuna d’elles i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Cada un dels
empresaris que formen l’agrupació, han d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional a que es fa esment en
les següents clàusules.
Dipsalut pot contractar amb UTE’s que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que
no se’ls hagi adjudicat el contracte al seu favor. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant Dipsalut i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. En tot cas, la durada de les
unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la
seva extinció.

Onzena. Solvència dels licitadors
11.1. De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
A) Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera del licitador s’haurà d’acreditar amb el mitjà següent:
A1) Volum anual de negocis, referit als últims tres anys. Caldrà acreditar un import
igual o superior a l’import de la licitació de la primera anualitat del contracte sense IVA
inclòs (376.800,00 €) en almenys una de les tres últimes anualitats finalitzades.
14
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B) Solvència tècnica i professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica i
professional del licitador s’haurà d’acreditar amb el mitjans següents:
Els licitadors han d’acreditar la solvència tècnica i professional per tots i cadascun dels
mitjans que a continuació es detallen i que trobareu resumits a l’annex 5 d’aquest plec
con s’indica la manera com s’acreditaran cadascun dels extrems exigits.
B.1) En quant als principals serveis realitzats, l’empresa licitadora haurà de
presentar:


Una relació dels principals serveis i treballs afins a l’objecte del contracte
realitzats en els últims tres anys indicant: l’import, les dates i el destinatari, sigui
públic o privat.

Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits de bona
execució expedit o visat per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o privat. Quan es tracti d’un projecte de Dipsalut el certificat es substituirà
per un escrit amb una breu descripció del projecte, els imports i les dates d’execució,
de conformitat amb l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
B.2) En relació a les accions incloses al Pla de control analític de la qualitat de la
sorra, l’empresa licitadora haurà d’acreditar que disposa dels següents mitjans.
Disposar d’un laboratori que haurà de:
1. Estar acreditat per la UNE-EN ISO/IEC 17025 per a l’anàlisi d’aigües de
consum humà. L’abast de l’acreditació haurà d’incloure com a mínim:
a) Tots els paràmetres microbiològics descrits als apartats A i C de l’annex I del
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
b) Un mínim de 25 paràmetres no microbiològics descrits als apartats B.1, B.2 i
C de l’annex I del Reial Decret 140/2003.
c) Per als assajos de paràmetres objecte d’aquesta contractació, els quals no
es trobin dins de l’acreditació UNE EN ISO/IEC 17025, s’ha de disposar dels
procediments validats de cada mètode d’anàlisi utilitzat, per a la quantificació
de cadascun dels paràmetres en l’interval de treball adequat per comprovar
15
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el compliment dels valors paramètrics amb determinació de la seva incertesa
i límits de detecció i quantificació.
2. Disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat validat per una unitat
externa de control de qualitat, que periòdicament ha de fer una auditoria.
Qualsevol entitat pública o privada que faci aquesta auditoria ha d’estar
acreditada per l’organisme competent (certificació per la UNE EN ISO 9001).
3. Participar anualment, al menys el darrers dos anys, en exercicis interlaboratoris
de paràmetres en l’àmbit objecte del contracte.
4. Haver notificat a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i
Consum la informació que consta en l’annex III del R.D. 140/2003.
5. Disposar d’autorització administrativa de funcionament per a l’activitat d’anàlisi
d’aigües i estar inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i
Alimentària, si el laboratori té la raó social a Catalunya o en els registres
autonòmics corresponents, si fos preceptiu.
6. Dur a terme les determinacions analítiques, utilitzant mètodes d’assaig que
s’ajustin a les especificacions de l’Annex IV del R.D. 140/2003.
7. Estar registrat i reconegut pel SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües
de Consum) i poder incorporar al SINAC, els resultats analítics obtinguts al llarg
del contracte.
8. Oferir les dades analítiques en un arxiu en format compatible amb el SINAC
(XSD o el que sigui d’aplicació).
9. Disposar dels mitjans electrònics necessaris per relacionar-se amb les
administracions publiques d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
10. Demostrar la formació del personal de laboratori i mostrejadors en les
metodologies acreditades.
11. El laboratori ha de garantir estar en disposició de poder complir en els
terminis establerts en el plec de prescripcions tècniques.

B.3) En relació al desenvolupament de totes les accions objecte del contracte,
l’empresa licitadora haurà d’aportar:
1. Un organigrama inicial amb totes les persones proposades per al
desenvolupament de les diferents accions objecte del contracte, i que formaran
16
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part de l’equip de treball. L’organigrama haurà de relacionar per a cada
treballador les tasques i funcions de les quals en serà responsable.
Així mateix, els licitadors hauran d’indicar la dedicació proposada per a cada un dels
integrants de l’equip tècnic que participarà en el contracte, expressada en
percentatges respecte a una jornada laboral setmanal de quaranta hores.
S’exigirà la participació de qualsevol dels treballadors indicats a l’organigrama al llarg
de la durada del contracte. En el cas que hi hagi canvis en el personal assignat al
contracte, caldrà informar Dipsalut i s’haurà d’acreditar la solvència tècnica requerida:
1. Declaració indicant el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, que formarà
part de l’equip tècnic que s’adscriurà a l’execució del contracte.
L’esmentat equip tècnic haurà d’estar format per:
a) Un coordinador, responsable tècnic del programa i de la interlocució amb
Dipsalut. Aquest es designarà d’entre persones que acreditin haver assumit
responsabilitats de coordinació en tasques relacionades amb l’objecte del
contracte o similars, en els darrers cinc anys, per afrontar la responsabilitat que
comporta un servei públic d'aquestes característiques. La relació de serveis
acreditats haurà d’incloure les tasques realitzades.
S’ha d’aportar una declaració de l’empresa que informi sobre les qüestions
descrites en aquest apartat.
b) Personal tècnic, en nombre mínim de dues persones, amb coneixements
suficients per a realitzar de forma correcta i complir amb els terminis establerts
a la planificació del servei i a les prescripcions del plec de prescripcions
tècniques, les accions que es relacionen a continuació:
Pla de caracterització de l’abastament
a) Visita de descripció i caracterització de l’abastament
b) Visita de descripció i caracterització de l’abastament. Actualització
c) Plànols i esquema general de l’abastament.
Pla d’assessorament
a) Visita d’assessorament i avaluació de la implantació del PAG.
Dossier tècnic
c) Elaboració i lliurament del Dossier Tècnic.
d) Elaboració i lliurament del Dossier Tècnic. Actualització.

S’haurà d’acreditar:
- Estar en possessió de la Llicenciatura o Grau en Química, Biologia, Veterinària,
Farmàcia, Ciències de la Salut, Enginyeria o Enginyeria tècnica, Ciències
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Ambientals o altres titulacions relacionades amb aquests àmbits. Caldrà aportar
la titulació acadèmica.
- Haver assumit responsabilitats d’execució de tasques similars a les
relacionades amb l’objecte del contracte, en el darrer any. La relació de serveis
acreditats haurà d’incloure les tasques realitzades. S’ha d’aportar una declaració
de l’empresa o empreses en que hagi assumit aquestes tasques.
c) Un responsable tècnic de laboratori que coordinarà i vetllarà pel correcte
desenvolupament del Pla de control de la qualitat de l’aigua. Tal com es descriu
a la Acció 2 de la prescripció 7 del plec de prescripcions tècniques, “Pla de
control de la qualitat de l’aigua”.
Acreditarà una relació de tasques afins en analítica dels paràmetres sol·licitats en
aquest Pla de control, en els darreres cinc anys.
S’ha d’aportar una declaració de l’empresa que informi sobre les qüestions
descrites en aquest apartat.
d) Analistes i mostrejadors que compleixin:
1.

El nombre de mostrejadors i analistes serà suficient per complir els terminis
i la planificació prevista.

2.

Per a la presa de mostres. Les persones que facin el mostreig hauran
d’estar formades i la determinació de la seva competència ha d’estar
descrita i registrada de forma apropiada al Pla de formació del laboratori.

3.

Per a les analítiques. Els tècnics de laboratori encarregats de les
analítiques estaran formats en els diferents assajos necessaris per aquest
programa de control i la determinació de la seva competència ha d’estar
descrita i registrada de forma apropiada al Pla de formació del laboratori.
Hauran d’acreditar una relació de tasques realitzades almenys al llarg d’un
any, relacionades amb en els diferents assajos necessaris per aquest
programa de control o en tècniques analítiques afins.

S’ha d’aportar una declaració responsable de l’empresa que informi sobre les
qüestions descrites en aquest apartat.
e) Una persona, que Dipsalut capacitarà per a l’ús dels aplicatius SIMSAP i PAS,
responsable de que tota la informació generada per les accions es trobi
introduïda al SIMSAP i planificada en el PAS. de la manera i en els terminis
que s’estableixen en el plec de prescripcions tècniques
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S’ha d’aportar una declaració de l’empresa que informi sobre les qüestions
descrites en aquest apartat.
Tanmateix, en una mateixa persona, podran coincidir fins a tres de les funcions o
perfils esmentats, sempre que aquesta compleixi amb la solvència tècnica i
professional exigible per a les funcions assumides.
Consideracions generals:
En les unions temporals d’empreses (UTE), totes les empreses que en formen part
han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l’apartat anterior. Per tal de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de
les seves integrants.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
les empreses licitadores incorporin a les declaracions responsables o en qualsevol
altra dada relativa a la seva personalitat, capacitat i solvència determinarà l’exclusió
automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
correspondre, conforme l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores o en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar
lloc a causa de prohibició de contractar amb el sector públic.
Per acreditar la solvència necessària per a celebrar el contracte, el licitador podrà
basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la
naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant
tota la durada de l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i
mitjans i l’entitat a la que recorri no tingui cap prohibició per contractar i tot en els
termes establerts a l’article 75 de la LCSP.
En aquests casos, l’empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article
145 de la LCSP, haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats.

El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
Caldrà presentar el DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregarlo i imprimir-lo per la seva presentació.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant
legal.
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L’adreça electrònica que s’especifiqui en el DEUC autoritzarà a l’òrgan de contractació
a practicar les notificacions de l’expedient administratiu mitjançant el servei e-NOTUM.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa
a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en
el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més
del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la
informació no inscrita en aquestes llistes. Així les empreses inscrites en el Registre
Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE),
només estan obligades a indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a
l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
Tota aquella informació que no es trobi disponible al RELI, caldrà que sigui acreditada
pel licitador.
A banda del DEUC, caldrà que la empresa presenti el certificat que consta com
annex 1 a aquest plec declarant el següent:
-

Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes, o , en el seu defecte, per l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En el cas de tenir relacions legals amb paradisos fiscals ha de presentar en el sobre A,
la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació
relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil del contractant de que
la empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
11.2. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions
que les empreses licitadores incorporin a les declaracions responsables o en qualsevol
altra dada relativa a la seva personalitat, capacitat i solvència determinarà l’exclusió
automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
20

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 21 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

correspondre, conforme l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores o en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar
lloc a causa de prohibició de contractar amb el sector públic, conforme l’article 71.1.e)
de la LCSP.
11.3. Per acreditar la solvència necessària per a celebrar el contracte, el licitador podrà
basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la
naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant
tota la durada de l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i
mitjans i l’entitat a la que recorri no tingui cap prohibició per contractar i tot en els
termes establerts a l’article 75 de la LCSP.
En aquests casos, la empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article
145 de la LCSP, haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats
d’acord amb l’Annex 2 d’aquest plec.
11.4. En les unions temporals d’empreses (UTE), totes les empreses que en formen part
han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats en els apartats anteriors. Per tal
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de
les seves integrants.
La solvència tècnica i professional només s’acreditarà per part de l’adjudicatari
un cop se li requereixi la documentació prèvia a l’adjudicació.

Dotzena. Principis ètics i regles de bona conducta
Els principis ètics i regles de bona conducta als quals els licitadors i els contractistes han
d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals amb el sector públic de
Catalunya2, són:
1. Els licitadors i els contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenint-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.

2

Acordats per l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i informats favorablement per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en data 21 de desembre de 2015.
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
amb caràcter d'obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb els seu entorn
familiar o social, amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència (com per exemple, els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta). Així mateix, denunciar
qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació
o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès
propi.
g) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
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i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per
part del contractista serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles
altres conseqüències previstes a la legislació vigent.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Tretzena. Presentació de documentació i de proposicions
13.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en tres sobres electrònics (sobre A, sobre B i sobre C)
a) Sobre A: Documentació administrativa del licitador que acrediti l’aptitud
per contractar amb Dipsalut.
- DEUC
- Declaració responsable annex 1
- Constitució UTE (opcional)
- Compromís mitjans externs. Annex 2 (opcional)
b) Sobre B: Documentació relativa a criteris de judici de valor (criteris
d’adjudicació subjectius).
- Memòria avaluativa.
c) Sobre C: Documentació relativa a criteris de valoració mitjançant xifres o
percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules (criteris
d’adjudicació objectius).
- Annex 3. Model d’oferta valorada mitjançant xifres o percentatges obtinguts
a través de l’aplicació de fórmules
13.2. Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre
els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses
es publicaran al perfil de contractant i les respostes tindran caràcter vinculant).
Els Plecs i la resta de documentació necessària es facilitarà als licitadors interessats i
estarà disponible en el Perfil de contractant de Dipsalut,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
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13.3. Les proposicions són secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins al moment en què s’hagin d’obrir.
13.4. La presentació de les proposicions suposa l'acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Dipsalut.
13.5. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes
les propostes per ella subscrites.
Quan empreses que pertanyin al mateix grup presentin diferents proposicions per a
concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, prèvia declaració al respecte,
només es considerarà per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o
anormals, l’oferta més baixa, d’acord amb l’article 86 del RGLCAP.
13.6. Les empreses licitadores han de presentar la documentació de les seves ofertes
en tres sobres, en el termini màxim de 30 dies naturals des la data de l’enviament
per part de Dipsalut de l’anunci a la Oficina de Publicacions de la Unió Europea,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb l’apartat 11.6 d’aquesta clàusula.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
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que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat2
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
13.7. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
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l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produïr cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
13.8. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
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13.9. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles en aquesta licitació és
el format PDF, en tant que format d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori.
13.10. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
13.11. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'haguin demanat almenys 12 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
13.12. Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/dipsalut)
13.13. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
13.14. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el
termini de presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractaciói, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.

Catorzena. Constitució de la Mesa de Contractació, obertura del sobre A i
examen de la documentació administrativa
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14.1. Constitució de la Mesa de contractació
La Mesa de Contractació actuarà de conformitat amb el previst en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, en tot allò que no s'oposi a la LCSP i està integrada pels
membres designats a l’acord del Consell Rector de la sessió ordinària número 2020/02
del dia 11 de febrer de 2020. En el cas que no puguin assistir-hi funcionaris de carrera,
es podrà substituir per funcionari interí.
La designació com a membres de les Meses de contractació es comunicarà als seus
integrants via correu electrònic i de la mateixa manera es comunicaran les
convocatòries de les sessions.
Les Meses de contractació es constituiran els dies assenyalats per l'obertura dels
sobres A, B i C. Tanmateix, sempre caldrà la presència de les persones que
exerceixen les funcions de presidència i secretaria de la Mesa, així com el secretari i
l'interventor de Dipsalut o persones que els substitueixin.
De conformitat amb l’article 21.5 del Reial decret 817/2009, a les reunions de les
Meses podran incorporar-se els funcionaris o assessors especialitzats que siguin
necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, que actuaran amb veu però
sense vot.

14.2. Obertura del sobre A i examen de la documentació administrativa
Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de
contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A presentats per
les empreses licitadores i comprovarà l’existència i correcció de la documentació
administrativa que ha de contenir, d’acord amb l’establert a la clàusula administrativa
tretzena.
Si s’observen defectes o errors esmenables en la documentació presentada, es
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en
el termini màxim de tres dies hàbils.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, es 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, en el mateix termini esmentat
anteriorment.
Tanmateix, si la documentació contingués defectes substancials o deficiències
materials no esmenables, es rebutjarà la proposició.
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Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes o omissions de la documentació
administrativa presentada en el Sobre A, es determinaran les empreses admeses a la
licitació per reunir tots els requisits exigits i les excloses, així com, en el seu cas, les
causes de l’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa de Contractació en relació amb l’obertura del
sobre A, que conté la documentació administrativa, seran susceptibles d’impugnació
en els termes establerts a la clàusula trenta-novena d’aquest plec.

Quinzena. Criteris de valoració de les ofertes i obertura dels sobres B i C
De conformitat amb l’article 145 de la LCSP, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Dipsalut, s’ha
d’atendre, amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells, als criteris
d'adjudicació especificats a continuació.
1.- Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: fins a 100 punts
Elaborar una memòria avaluativa que contingui part de la informació necessària pel
desenvolupament d’un Programa de suport a la gestió municipal dels abastaments
d’aigua de consum humà i d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta
del consumidor.
A grans trets, aquesta memòria haurà de contenir informació parcial relativa a
l’elaboració del Protocol d’autocontrol i gestió (PAG).
identificació i caracterització de la zona de subministrament.
pla de presa de mostres per als autocontrols
procediment de notificació d’incompliments.
En el desenvolupament de la memòria s’ha de tenir en compte que caldrà complir amb
les indicacions de la normativa vigent i els criteris de Dipsalut, descrits en el plec
tècnic de prescripcions tècniques i els seus annexos.
La memòria ha de desenvolupar el Protocol d’Autocontrol i Gestió del servei
d’abastament d’aigua partint de les premisses que es donen a continuació. Aquestes
premisses s’ofereixen per tal d’homogeneïtzar les memòries que es presentin a la
present licitació per tal de realitzar una valoració igualitària i equivalent.
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Descripció del municipi
Municipi: Sant Andreu del Parc. Província de Girona.
Habitants: 832
Equipaments municipals connectats a la xarxa municipal d’aigua de consum: 4
instal·lacions entre les quals hi trobem: una Escola bressol, un Geriàtric,
l’ajuntament, i el camp de futbol.
Tant l’Escola bressol com el Geriàtric disposen de servei de menjador col·lectiu. El
menjar s’elabora en el mateix centre. A l’ajuntament no hi ha cap aixeta que tingui
com a funció principal el consum (beure o cuinar). I el camp de futbol disposa de
bar i l’última analítica ACI es va realitzar l’any 2019.

Servei d’abastament d’aigua
Hi ha una única zona d’abastament d’aigua de consum humà de gestió
municipal, ZS Sant Andreu del Parc.
La zona de subministrament d’aigua de consum humà municipal disposa de
sistemes d’autoanàlisi pel paràmetre clor i disposa d’un sistema de telecontrol.
Els volums d’aigua subministrats de totes les infraestructures són reals, han estat
comptabilitzats.

ZS Sant Andreu del Parc
Habitants nucli: 832
 Captació: Pou 1, amb un volum d’aigua extreta de 169 m3/dia .


Captació: Pou 2, amb presència de nitrats. Amb un volum d’aigua extreta
de 70 m3/dia.



Captació: Pou 3, amb presència de manganès. Amb un volum d’aigua
extreta de 72 m3/dia.



Dipòsit: Dipòsit de Sant Andreu del Parc. Amb un volum d’aigua tractada
260 m3/dia, i un volum del dipòsit de 250m3.
 Tractament: ETAP Dipòsit Sant Andreu del Parc (floculant de policlorur
d’alumini + filtre de sorra). Cloració Dipòsit de Sant Andreu del Parc.
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Xarxa. Xarxa de Sant Andreu del Parc. Punt de mostreig: Font de la
Plaça Major. Volum de distribució 200 m3/dia.
Nucli disseminat, de les Casetes, amb 140 habitants connectat a la
mateixa xarxa.

A partir d’aquestes dades fictícies facilitades, es demana que els licitadors presentin
una memòria tècnica en que desenvolupin els següents aspectes:
En relació a la Identificació i caracterització de la zona de subministrament, la memòria
haurà de contenir un esquema (representació gràfica) hídric detallat del sistema de
subministrament d’aigua, on hi figurin descrites totes les infraestructures i equipaments
enumerats, amb les seves característiques, i el flux de l’aigua.
Es valorarà que la proposta s’adeqüi a la normativa vigent i tindrà un valor de 10
punts.
En relació al Pla de presa de mostres per als autocontrols de l’abastament durant els
anys de durada del contracte, s’ha d’elaborar el Pla de mostreig tenint en compte el
següent:
- En la ZS Sant Andreu del Parc, l’Agència de Salut Pública ha inclòs un control
trimestral dels paràmetres nitrats i manganès.
-

Per a la planificació analítica del programa Pt03, cal descriure el pla de
mostreig per a l’any 2022 i l’any 2023. Detallar la tipologia i freqüència de les
determinacions analítiques en cada punt de presa de mostres (control,
completes i suplementàries, si s’escau).

Es valorarà que la proposta s’adeqüi a els criteris establerts per Dipsalut i a la
normativa vigent i tindrà un valor de 20 punts.
Pel que fa al Pla de presa de mostres de l’aigua de l’aixeta del consumidor, s’ha de
tenir en compte que fins a la data, les aixetes del consumidor no s’han mostrejat mai
en aquest municipi. Fer una planificació, per a cinc anys, que inclogui: el número de
mostres anuals, la descripció de la tipologia de les determinacions analítiques, i la
nomenclatura inequívoca dels punts on es pren la mostra.
Es valorarà que la proposta s’adeqüi a els criteris establerts per Dipsalut i a la
normativa vigent i tindrà un valor de 10 punts.
En relació al Procés de comunicació de resultats de les analítiques , es descriuen a
continuació tres supòsits que es poden donar de forma habitual, al llarg del contracte,
en zones de subministrament existents. Fer la descripció detallada i per passos, de
com s’han de comunicar els resultats analítics, per a cada un dels tres supòsits
proposats.
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-

Supòsit 1: Redactar els informes de valoració de resultats analítics; si al
mostreig del mes de març de 2022 es va detectar un valor de 320 ug/L de
manganès i el mes de setembre, del mateix any, es confirma un cop fet el
remostreig un valor de manganès de 430 ug/L. Per aquest darrer resultat,
també s’haurà d’especificar el procés de comunicació, tant a l’Ajuntament i a
Dipsalut. Amb un valor de 20 punts.

-

Supòsit 2: Redactar l’informe de valoració de resultats analítics, si al mostreig
del mes de juny de 2022, una vegada fet el remostreig, es detecta a la xarxa un
valor elevat d’alfa total (alfa total superior a 0.1 Bq/L). Amb un valor de 10
punts.

-

Supòsit 3: Redactar l’informe de valoració de resultats analítics, de la
confirmació d’un incompliment de plom a l’Escola Bressol, dins dels controls a
l’aixeta del consumidor. Amb un valor de 10 punts.

Per a la valoració dels respectius informes de valoració de resultats (IVRA) es tindrà
en compte que aquests s’adaptin tant a la normativa vigent com als criteris establerts
per Dipsalut.
Finalment, respecte al compliment de la obligació de complimentar les dades de
l’abastament al SINAC, es demana: la representació gràfica en format SINAC de la
zona de subministrament i dels processos unitaris que es realitzen de tractament i del
dipòsit, l’edició de les seves respectives fitxes, amb totes les dades necessàries per
poder-les donar d’alta al SINAC.
Es valorarà que la proposta s’adeqüi als criteris establerts per Dipsalut i a la normativa
vigent i tindrà un valor de 20 punts.

Les empreses licitadores que no assoleixin una puntuació mínima del 50% dels
punts assignats als criteris de valoració que depenen d’un judici de valors no optaran a
l’obertura del sobre C.
2.- Criteris de valoració avaluables mitjançant xifres o percentatges obtinguts a
través de l’aplicació de fórmules: fins a 100 punts
De conformitat amb l’article 145 de la LCSP, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Dipsalut s’ha d’atendre,
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells i d’acord amb els següents
criteris:
L’oferta econòmica s’ha de formular en base als preus unitaris de licitació que és
l’import màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte
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Per tant, els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta econòmica
aquests imports. La presentació d’una oferta a l’alça suposarà l’eliminació del licitador.
La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 100
punts.
L’elecció de la fórmula per avaluar el criteri relacionat amb els costos, es basa en que
la puntuació atorgada és proporcional a la baixa entre les ofertes presentades, i en que
dona la màxima puntuació a l’oferta que presenta un import més econòmic i la mínima
a la oferta de major import.
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la
següent fórmula de valoració econòmica a cada preu unitari, segons la puntuació que
s’especifica més endavant en el quadre resum d’accions amb la puntuació màxima
prevista:

P = (Pmax x Omin) / OV
Essent:
P = Puntuació obtinguda pel licitador
Pmax = puntuació màxima de l’acció a valorar
Omin = preu més baix ofert entre totes les proposicions presentades
OV = preu de l’oferta objecte de valoració.

La valoració de les ofertes presentades serà la resultant de la suma de les valoracions
parcials obtingudes per a cada un dels preus unitaris oferts.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’haurà
de dur a terme en funció del límits i els paràmetres objectius establerts en aquest plec.
Es valorarà cada un del preus individualment aplicant els següents criteris:
QUADRE RESUM D'ACCIONS AMB LA PUNTUACIÓ MÀXIMA AMB QUÈ ES
VALORARAN LES OFERTES ECONÒMIQUES.

ACCIONS
Analítica completa ACP sortida ETAP, dipòsit, xarxa,captació.

puntuació
màxima
31

Analítica control ACN sortida ETAP i dipòsit de capçalera

2

Analítica control ACN dipòsits intermitjos, xarxa, nuclis disseminats

5
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Analítica radioactivitat. ARA dosi indicativa

3

Analítica radioactivitat. ARA radionúclids

0,5

Analítiques suplementaries. Paràmetres físics i químics

0,5

Analítiques suplementàries. Paquets cromatogràfics ( plaguicides , organoclorats )

0,5

Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres físics i químics

0,5

Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres microbiològics

0,5

Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de feina de l'operari.

9

Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de servei de cuba de neteja.

10

Descripció i caracterització de l'abastament. PAG

3

Descripció i caracterització de l'abastament. PAG. Actualització

1

Descripció i caracterització del dipòsit prèvia a la neteja

2

Visita d'assessorament i avaluació del sistema d'autocontrol

2

Dossier tècnic Pt03 (PAG+PAM+APPCC+SINAC) Inicial

2

Dossier tècnic Pt03 Actualització (document annex)
Analítica d'aigua de l'aixeta del consumidor ACI amb Coure, crom, níquel, ferro,
plom. Resultat i valoració
Dossier tècnic Pt04 (per municipi ). Inicial

1
22

Analítica de legionel·la en aigües edificis prioritaris

0,5

TOTAL

100

4

TAULA RESUM DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
Així doncs, la puntuació màxima que poden obtenir les empreses licitadores és de 200
punts. Per a un millor aclariment, a continuació es resumeixen els criteris de valoració
de les ofertes i la seva ponderació relativa:
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
1.- Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor:
1.1.- Memòria tècnica

PUNTUACIÓ MÀXIMA
(200 punts)
Fins a 100 punts
Fins a 100 punts

a) Identificació i caracterització de la zona de subministrament

10 punts

b) Pla de presa de mostres per als autocontrols de l’abastament

20 punts

c) Pla de presa de mostres de l’aigua de l’aixeta del consumidor

10 punts

d) Procés de comunicació de resultats de les analítiques

Total 40 punts

d.1) - Supòsit 1

20 punts

d.1) - Supòsit 2

10 punts

d.1) - Supòsit 3

10 punts

e) Complimentar les dades de l’abastament al SINAC
2.- Criteris de valoració avaluables a través de l’aplicació de
fórmules:
2.1.- Proposta econòmica
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15.7. Criteris de preferència en l'adjudicació de les ofertes empatades
Un cop aplicats el criteri de valoració de les ofertes establerts en l’apartat primer
d’aquesta clàusula, si existís empat en les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores, s'aplicaran a les ofertes empatades els criteris de preferència en
l'adjudicació que tot seguit es detallen, d'acord amb l'establert a l’article 147 de la
LCSP.
A tal fi, la Mesa de Contractació concedirà als licitadors empatats un termini de 3 dies
hàbils perquè aportin la documentació acreditativa del compliment dels següents
criteris de preferència en l'adjudicació, els quals s'aplicaran en aquest ordre de
prioritat:
1) En primer lloc, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre
que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa
des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.
2) Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la
proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del
major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la
seva plantilla.
3) Per últim i en el cas que aplicats els criteris de preferència en l’adjudicació
exposats anteriorment, varies empreses licitadores seguissin en l’empat,
prevaldran les proposicions d’aquelles empreses que incloguin mesures de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat de oportunitats entre
dones i homes.
En el cas que les empreses licitadores no s’acullin als criteris de preferència
enumerats o que es mantingui l’empat un cop aplicats aquests, tindrà preferència en
l’adjudicació la proposició que tingui una major puntuació en el criteri de valoració de
les ofertes amb major ponderació. Si persistís l’empat, finalment es decidirà
l’adjudicació per sorteig.
15.8. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció del límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
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1.- Que algun dels imports unitaris ofertats sigui un 20 % més baix que els imports
fixats en el pressupost de licitació.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents dels preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec
de clàusules administratives particulars.
Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1.- Que algun dels imports unitaris ofertats sigui inferior en més d’un 15% a la de
l’altra oferta presentada.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 25% a la puntuació més baixa.
Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que algun dels imports unitaris ofertats sigui inferior en més d’un 15% a la
mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior al 10 % de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar
si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s’ha
d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest
motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà del termini de cinc dies hàbils per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
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Si la Mesa rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà
a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta
perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
Es desestimaran aquelles ofertes que un cop estudiades resultin desproporcionades o
temeràries per no resultar convenientment justificades en el seu conjunt.
Si, finalment recau l’adjudicació a favor d’una empresa licitadora inicialment incursa en
presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de contractació es
reserva el dret d’exigir-li una garantia complementària de fins el 5 per cent de l’import
d’adjudicació del contracte; en conseqüència, la garantia total pot assolir fins el 10 per
cent del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107 de la LCSP.

Setzena. Classificació de les ofertes, determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a Dipsalut i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
16.1. L’òrgan de contractació, a la vista de les propostes formulades per la Mesa,
acordarà la classificació, per ordre decreixent de puntuació, de les proposicions
admeses i que no incorrin en valors anormals o desproporcionats, indicant si s’escau,
els licitadors exclosos i les seves causes d’exclusió; i alhora, el servei corresponent
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació que s’esmenta
a continuació:
a)

Documentació justificativa de que disposa de capacitat d’obrar

L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius que
consten a la clàusula desena del present plec i que no constin en el RELI o ROLECE,
si és que la empresa hi figura.
b)
Documentació justificativa de que disposa de solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius de
conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules onzena i dotzena
d’aquest plec.
d) Documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva
La clàusula 17 (la que segueix a continuació) d'aquest plec determina les formes en
què es pot constituir la garantia definitiva i a l'Annex 4 hi consten els models
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normalitzats d'aval, d'assegurança de caució, i d’autorització de constitució de garantia
definitiva mitjançant la retenció de part del preu del contracte.

e) Si escau, en el cas d’utilitzar medis externs per acreditar la solvència
necessària per a executar el contracte
L’empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article 145 de la LCSP,
haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació
a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats, d’acord amb l’Annex 2
d’aquest plec.
16.2. Un cop presentada i valorada la documentació i en el cas que calgui esmenar la
documentació, es requerirà a la empresa licitadora perquè en el termini de 3 dies
hàbils presenti la documentació indicada.
En el cas que no es presenti la documentació en el termini assenyalat inicialment o bé,
en el termini per esmenar concedit, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet
constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de
contractar amb les administracions públiques, d'acord amb l'article 71.2.a) de la LCSP.

Dissetena. Garanties exigibles
17.1. No s’exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb l’establert a
l’article 106.1 de la LCSP.
17.2. L’empresa que hagi estat proposada adjudicatària del contracte haurà de constituir
una garantia definitiva corresponent al 5% de l’import de licitació (IVA no inclòs) en
el termini de 10 dies comptar del següent hàbils, a aquell en què hagi rebut el
requeriment, de conformitat amb l'article 150 i 151 de la LCSP i la clàusula 16.1 d’aquest
plec. Concretament, l’import de 41.348,50 euros.
17.3. La garantia s’haurà de constituir davant la Tresoreria de Dipsalut, en els termes de
l’article 108 de la LCSP i en qualsevol de les següents formes:
a) En efectiu o mitjançant transferència bancària.
b) Mitjançant aval, el qual haurà de ser autoritzat per apoderat de l’entitat avalant que
tingui poder suficient per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels
avaladors estiguin legitimades per fedatari públic i disposin dels requisits mínims
dels avals que estan recollits en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
38

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 39 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

públiques. Aquest mitjà haurà de constituir-se presencialment a la Diputació de
Girona, carrer Pujada de Sant Martí, núm. 5, 17004 Girona.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució.
Alhora, també podrà constituir la garantia mitjançant retenció en el preu, signant
l’autorització corresponent i presentant-ho al registre d’entrada de Dipsalut. En aquesta
autorització manifestarà la seva voluntat d’utilitzar aquest mitjà. La retenció es practicarà
sobre el 50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins a cobrir l’import de la garantia
definitiva.
A l’Annex 4 d’aquest plec hi consten els models de certificació de garantia definitiva
d’aval, d’assegurança de caució, així com l’autorització de constitució de garantia
mitjançant retenció del preu del contracte.
17.4. En el cas que l’adjudicació recaigui a favor d’una empresa licitadora inicialment
incursa en presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de
contractació es reserva el dret d’exigir-li una garantia complementària de fins el 5 per
cent de l’import d’adjudicació del contracte; en conseqüència, la garantia total pot
assolir fins el 10 per cent del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107.2 de
la LCSP.
17.5. En els casos de cessió de contractes no es procedirà a la devolució o cancel·lació
de la garantia prestada pel cedent fins que s’hagi constituït formalment la del cessionari.
17.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què
es notifiqui a l’empresa la proposta de l’acord de modificació. A aquests efectes, no es
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una
revisió de preus de conformitat amb el que disposa la LCSP.
17.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en
la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas
que la garantia no es reposi, l’òrgan de contractació pot resoldre el contracte.
17.8. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia establert a la clàusula trenta-sisena d’aquest plec i complert
satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d’aquest sense culpa del
contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en
resulten responsabilitats es resoldrà la cancel·lació i el retorn de la garantia constituïda.
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Divuitena. Renúncia i desistiment per Dipsalut
18.1. L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o bé
acordar el reinici del procediment per a l’adjudicació, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de
l’adjudicació del contracte.
18.2. També l’òrgan de contractació podrà desistir del procediment, abans de la
formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, sempre que es
justifiqui en l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedeix la
iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
18.3. En cas de renúncia o desistiment es compensarà als licitadors per les despeses
que no siguin inherents al propi funcionament de l’empresa i que hagin estat
acreditades pel licitador concurrent a la licitació, atenent als principis generals que
regeixen la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i amb un
màxim de 300 euros.

Dinovena. Adjudicació del contracte
19.1. Un cop l'empresa proposada com adjudicatària hagi presentat la documentació
assenyalada a la clàusula quinzena d’aquest plec, l’òrgan de contractació acordarà
l’adjudicació del contracte.
En el cas que es detecti que manca esmenar la documentació aportada, s’atorgarà a
la empresa un termini de 3 dies hàbils per a presentar la documentació requerida.
19.2. L’acord d’adjudicació del contracte ha de ser motivat i contenir, en tot cas, la
informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d’adjudicació; en particular, expressarà el contingut mínim
assenyalat a l’article 150 de la LCSP, sens perjudici de l’excepció de confidencialitat
contemplada a l’article 155 de la LCSP.
19.3. Al ser un contracte de serveis de tracte successiu, en el que l’execució es basa
en els preus unitaris oferts i està subordinada a les necessitats reals de Dipsalut sense
que aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte,
el preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.
19.4. L’acord d’adjudicació es notificarà a tots els licitadors que hagin participat en
la licitació i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant de Dipsalut,
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indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
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Vintena. Formalització i perfecció del contracte
20.1. La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini
mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a l'empresa adjudicatària la notificació
de l'adjudicació, al ser aquest un contracte susceptible de recurs especial en matèria
de contractació, segons estableix l'article 153.3 de la LCSP.
Simultàniament a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de signar aquest
Plec, el Plec de prescripcions tècniques i la resta de documents amb caràcter
contractual que s’adjuntin com a annex al document administratiu de formalització del
contracte.
20.2. El contracte es formalitzarà en document administratiu, que constitueix títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les
despeses corresponents.
Així mateix, el contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la
LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l'adjudicació.
20.3. D’acord amb l’article 154.1 de la LCSP, la seva formalització es publicarà en el
perfil de contractant de Dipsalut indicant, com a mínim, les mateixes dades
esmentades a l’anunci d’adjudicació en el termini màxim de 15 dies des del seu
perfeccionament.
20.4. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
20.5. En el cas que el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa
licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Vint-i-unena. Custòdia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que
no resultin adjudicataris i regulació de la protecció de les dades de caràcter
personal
D’acord amb l’article 87.4 del RGLCAP i en relació amb la custòdia i retorn de la
documentació presentada pels licitadors i tant aquelles declarades admeses com les
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rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat i formalitzat el contracte i, transcorreguts els
terminis per a la interposició dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin
interposat, la documentació administrativa quedarà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no adjudicataris no exerceixin el dret de retirar dita
documentació, d’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria
documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2006, un cop
transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data en què la resolució de
l’adjudicació del contracte sigui ferma, Dipsalut podrà procedir a la seva destrucció.
Alhora, i en relació a la protecció de les dades de caràcter personal s’estableix el
següent:
1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per
Dipsalut com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del
tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que
se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de
les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels
drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició)
el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a Dipsalut.
2. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de
l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la
resolució de la relació contractual.
3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la
normativa estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades identificatives i
de contacte del personal de Dipsalut a les quals tingui accés en l’execució del
contracte. Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària complir la normativa
vigent en matèria de protecció dades. D’acord amb la disposició addicional 25
apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el
contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb
les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de Protecció de
Dades. Seguirà les instruccions de Dipsalut en relació al tractament de les dades
i, abans de portar a terme el tractament, signarà el document sobre el
compliment de la normativa de protecció de dades, mesures tècniques a adoptar
i compromís de confidencialitat que Dipsalut li facilitarà.
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Vint-i-dosena. Supervisió i control en l’execució del contracte
Els responsables del contracte, d’acord amb l’article 62 de la LCSP, supervisaran la
execució del contracte i adoptaran les decisions, i dictaran les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del a prestació pactada.

Vint-i-tresena. Correcta execució del contracte i compliment de terminis
23.1. El contracte s’executarà amb subjecció al que s’estableixi al seu clausulat,
aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i la oferta presentada per l’adjudicatari,
i d’acord amb les instruccions oportunes que, en la seva interpretació, doni l’òrgan de
contractació al contractista per al seu correcte compliment.
23.2. El contractista resta obligat a la realització correcta de la prestació pactada dins
del termini total, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva, si s'escau.
23.3. En cas de compliment defectuós de la prestació contractual o d'incompliment
dels compromisos pactats, l’òrgan de contractació aplicarà el règim sancionador
previst a la clàusula vint-i-novena d'aquest plec. Tanmateix, l’import de la penalitat que
correspongui no exclou l’obligació del contractista d’indemnitzar per tots els danys i
perjudicis que es causin a tercers o a Dipsalut com a conseqüència de l’execució
defectuosa o la seva constitució en mora.
23.4. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte contractual d’acord amb les condicions establertes i a plena
satisfacció de Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles 210 i 311 de la
LCSP i 203 i 204 del RGLCAP, i sens perjudici de l’establert als articles 211 i 311 de la
LCSP. A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable corresponent del
responsable del contracte, acordarà la conformitat amb la prestació; en cas contrari, es
requerirà al contractista la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats.

Vint-i-quatrena Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre Dipsalut i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del
RGLCAP.
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Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-cinquena. Drets i obligacions de les parts contractants
Els drets i les obligacions d’ambdues parts contractants són els que tot seguit es detallen
i també els que es dedueixin del present plec i del plec de prescripcions tècniques i, en tot
allò no previst, de la legislació vigent que els sigui d’aplicació.
25.1. Drets i obligacions del contractista
25.1.1. Drets del contractista:
a) Percebre l’import del preu dels serveis prestats, prèvia presentació de la factura
corresponent en la forma que s’indica en la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec
i en els termes establerts als articles 198 a 200 de la LCSP.
b) Sol·licitar a Dipsalut la col·laboració necessària en la resolució dels
impediments de caràcter extern que es puguin presentar i afectin a la normal
prestació del contracte.
25.1.2. Obligacions del contractista:
a) Disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials que siguin necessaris
per realitzar les obligacions derivades del contracte, sense que pugui pretextar,
sota cap circumstància, la manca de mitjans per justificar un incompliment i
sense que tingui dret a incrementar cap partida de l’oferta econòmica
presentada.
b) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball, així com executar les mesures destinades en
matèria de riscos laborals. En conseqüència, l’empresa adjudicatària també
assumirà les responsabilitats que en matèria laboral puguin derivar-se de la
contractació del personal afecte als serveis, així com en matèria de prevenció
de riscos laborals i seguretat en el treball.
c) En compliment del disposat en l’article 3.5 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el
contractista ha de facilitar la informació de caràcter públic que en l’esmentat
precepte s’indica, per iniciativa pròpia o bé a requeriment de Dipsalut. En cas
de requeriment, el termini màxim per a la presentació de la informació
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sol·licitada serà d’un mes, llevat que el contractista pugui acreditar la
impossibilitat material de reunir-la en aquest termini.
d) En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitar informació de caràcter
públic, l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte quan
consideri que es puguin derivar perjudicis d’interès públic, sense que el
contractista tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix,
l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a
Dipsalut de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest
concepte la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari.
e) Així mateix, el contractista adequarà la seva activitat d’acord amb els principis
ètics i regles de bona conducta establerts a la clàusula dotzena bis d’aquest plec.
f) Complir amb tot allò que estableix la normativa de protecció de dades de
caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en relació amb les dades personals a
les quals tingui accés el contractista amb ocasió del contracte.
g) El contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan
competent de Dipsalut. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l’execució del contracte.
h) En qualsevol cas, la documentació i la informació que es desprengui o a la qual
es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de
dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de
l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
i) Tota la documentació obtinguda per l'empresa adjudicatària sobre l'àmbit
d'actuació de la prestació és confidencial i en queda prohibida la seva revelació
a tercers, llevat autorització expressa de Dipsalut. Així mateix, totes aquelles
dades tècniques referents als serveis prestats per l'empresa adjudicatària són
propietat de Dipsalut.
L'empresa adjudicatària no podrà explotar l'esmentada informació amb finalitat
divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus
descriptiu, analític o estadístic, sense l'autorització expressa de Dipsalut.
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j) Emprar el català en les seves relacions amb Dipsalut derivades de l’execució
d’aquest contracte. Així mateix, en l’execució del contracte el contractista
realitzarà tota mena d’expressions i comunicacions en llengua catalana, tant en
les relacions verbals com escrites.
k) L’empresa adjudicatària ha de complir amb les regles especials respecte del seu
personal laboral adscrit a l’execució d’aquest contracte previstes a la clàusula
vint-i-setena d’aquest plec.
l) Informar al responsable del contracte, de forma immediata, sobre les
reclamacions i denúncies en relació al servei prestat de les quals tingués
coneixement.
m) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat ,el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte.
n) Disposar dels mitjans electrònics necessaris per relacionar-se amb les
administracions públiques. D’acord amb la llei 39/2015, d’1 d’octubre de
procediment administratiu comú.
o) Presentar a Dipsalut l’acreditació del compliment de les condicions especials
d’execució fixades en aquests plecs.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució que
es proposen són les següents:
1. L’empresa adjudicatària es compromet a utilitzar paper reciclat durant
l’execució del contracte.
2. L’empresa adjudicatària vetllarà perquè quan s’hagi de substituir maquinària
amb alimentació elèctrica es faci sempre que sigui possible per models
energèticament més eficients.
3. L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un Pla de recollida selectiva de
residus i de reducció d’envasos i embalatges en el termini d’un any des de
l’inici de l’execució.
4. L’empresa adjudicatària ha d’incorporar la perspectiva de gènere al Pla de
prevenció de riscos laborals en el termini d’un any des de l’inici de l’execució
del contracte.
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A l’inici del contracte, les empreses licitadores hauran de presentar una declaració
responsable en la que es comprometin a complir les condicions especials d’execució
dels dos primers punts. Alhora i dins del termini d’un any des de l’inici de l’execució del
contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar a Dipsalut una còpia dels plans
corresponents als dos últims punts d’aquest apartat.

25.2. Drets i obligacions de Dipsalut
25.2.1. Drets de Dipsalut
L’òrgan de contractació, que actua en nom i representació de Dipsalut, ostenta les
prerrogatives enumerades a la clàusula trenta-unena d’aquest plec, dins dels límits i
amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a l’article 190 de la LCSP.
Tanmateix, també són facultats de l’òrgan de contractació les que tot seguit
s’enumeren:
a) Vetllar pel correcte funcionament de la prestació, a tal fi, exercirà les facultats
d’inspecció, comprovació i vigilància en l’execució del contracte. L’exercici d’aquestes
facultats s’efectuarà pel personal que designi el responsable del contracte i, el
contractista haurà de posar a la seva disposició tots els elements necessaris per tal
que aquell pugui complir amb les seves funcions.
b) Abans de l’abonament del preu al contractista, un tècnic del centre gestor validarà
les factures presentades per aquell, conforme s’han realitzat els serveis correctament
i a satisfacció de Dipsalut, tot plegat en els termes de la clàusula vint-i-vuitena
d’aquest plec i en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
c) Imposar les penalitats previstes en la clàusula vint-i-novena d’aquest plec per les
infraccions contractuals comeses, en els termes i la forma establerta a la clàusula
citada.
d) Altres facultats que corresponguin a l’òrgan de contractació com a titular del servei
objecte del contracte.
25.2.2. Obligacions de Dipsalut
a) L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i
designada per aquests com a confidencial. Aquest caràcter afecta, en
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
ofertes. En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada
no té caràcter confidencial.
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b) Abonar al contractista el preu de les prestacions efectiva i adequadament
prestades, en la forma que s’indica en la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec i
en els termes establerts als articles 198 i 199 de la LCSP.
c) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter
extern que es puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
d) Imposar les penalitats previstes en la clàusula vint-i-novena d’aquest plec per
les infraccions contractuals comeses, en els termes i la forma establerta.
e) Quan els danys i perjudicis que es causin a tercers hagin estat ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de Dipsalut, l’organisme en
serà responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.
f) En compliment del disposat a l’article 3.5 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Dipsalut,
per tal de fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública (entès com
una obligació a càrrec de l’Administració que ha de fer pública de manera
proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa), en el
Portal de Transparència de Dipsalut, en un espai diferenciat, hi haurà de
constar la informació que en matèria de contractació exigeix l’article 13 de la
citada llei.
g) Assegurar l’efectiu control i verificació del compliment dels criteris socials
establerts tan als criteris d’adjudicació del contracte com a les condicions
especials d’execució.
h) Qualsevol altre que legalment o reglamentàriament li correspongui.

Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista
26.1. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que haurà
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin tant a les instal·lacions on es
portin a terme les tasques pròpies del contracte, a terceres persones o a Dipsalut, com
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de Dipsalut o en casos de força major, d’acord amb els articles 196 i 239
de la LCSP, respectivament.
26.2. A tals efectes, el contractista serà responsable, civil i administrativament, dels
danys i perjudicis que es causin a terceres persones o a Dipsalut, com a conseqüència
de la prestació contractual, ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament.

48

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 49 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

26.3. L'empresa contractista també assumirà les responsabilitats que es derivin de
l’incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball i protecció de dades.
26.4. Així mateix, el contractista és responsable de la qualitat tècnica de les
prestacions subministrades, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a terceres persones o Dipsalut de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

Vint-i-setena. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte
27.1. L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social de les
persones amb discapacitat i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin
imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes
que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell i els
treballadors.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li
corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials,
formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus treballadors.
27.2. El personal que l’empresa adscrigui al desenvolupament de l’objecte del
contracte tindrà una relació laboral exclusivament amb l’empresa adjudicatària.

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista i liquidació del contracte
28.1 El pagament de la factura es realitzarà mensualment i inclourà la indicació dels
conceptes afectats, de manera que es distingeixi de forma clara l’import corresponent
a les accions d’avaluació i formació.
El responsable del contracte podrà sol·licitar aleatòriament informació complementària
i realitzarà les comprovacions que cregui oportunes per verificar l’execució del
contracte.
28.2. Les factures s’han de presentar, en format electrònic accedint a la Bústia de
factures electròniques – eFACT.
28.3. El contractista haurà de fer constar en les factures electròniques que emeti en
execució del contacte el número d’expedient del contracte 2021/1913
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28.4. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.
28.5. Un cop executada la totalitat de la prestació del contracte a satisfacció de
Dipsalut, l’òrgan de contractació acordarà l’acte de recepció o conformitat i
determinarà la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant,
d’acord amb el disposat a l’article 210 de la LCSP.

Vint-i-novena. Règim sancionador
29.1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec, en el
plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en la
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
La tipificació de les infraccions que puguin donar lloc a la imposició de sanció són les
següents:
1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec, en el
plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en la
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
2. Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals en que incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran sancionats
per l’òrgan de contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé, declarant la
resolució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el disposat en
aquesta clàusula.
Infraccions contractuals:
Es consideraran infraccions dignes de sanció a efectes contractuals, totes les actuacions
i omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una
pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.
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─ Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a un mes de la data
prevista, sempre que no hi hagi una causa de força major.
─ Paralització total o paralització parcial superior a 1 mes, de la prestació del
servei objecte del contracte, únicament per motius imputables al contractista i
sense causa justificada, sempre que incideixi en la salut de les persones.
Paralització parcial superior a 15 dies.
─ No donar resposta immediata a una actuació urgent, d’acord amb les
prescripcions del Plec tècnic.
─ Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat i
salut en el treball.
─ La prestació del servei realitzada de manera diferent a la planificació pactada,
sense causa justificada i sense autorització prèvia de Dipsalut, sempre que
incideixi en la salut de les persones.
─ La cessió, el traspàs total o parcial del contracte sense l’autorització de
Dipsalut.
─ La desobediència reiterada, més de dues vegades, de les ordres de
Dipsalut, relatives a l’execució del contracte.
─ La omissió del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
─ L’ocultació o la falsedat de la informació que l’empresa licitadora faciliti a
Dipsalut, sempre que incideixi en la salut de les persones.
─ La reiteració de vàries infraccions greus.
b) Infraccions greus:

─ Incompliment de la realització de tasques en les condicions i terminis establerts
en el Plec de prescripcions tècniques o ordenades pel responsable del contracte
o persona que designi, sempre que comporti un perjudici als ajuntaments, a
terceres o a Dipsalut.
─ Insuficient nombre de treballadors per a realitzar determinades tasques
ordenades pel responsable del contracte o persona que designi.
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─ La prestació del servei realitzada de manera diferent a la planificació pactada,
sense causa justificada i sense autorització prèvia de Dipsalut, sempre que no
incideixi en la salut de les persones.
─ Tracte incorrecte i/o falta de respecte amb els usuaris de les instal·lacions i amb
el personal de l’ajuntament, així com amb els inspector o els agents de l’autoritat.
─ Incomplir les directrius i/o instruccions que doni el responsable del contracte o
persona que designi pel correcte compliment de la prestació, o les acordades a la
Comissió tècnica de seguiment, així com impedir que el responsable del contracte
o persona que designi dugui a terme les seves funcions d’inspecció, comprovació
i vigilància de l’execució del contracte.
─ L’ocultació o la falsedat de la informació que faciliti l’empresa adjudicatària a
Dipsalut, sempre que no incideixi en la salut de les persones. No informar de les
anomalies del servei.
─ La no utilització del vestuari de treball i/o de l’Equip de Protecció Individual, o
trobar-se en mal estat de conservació i neteja.
─ La reiteració de vàries infraccions lleus.
c) Infraccions lleus:
─ L’ incompliment dels terminis periòdics parcials, establerts per a la realització
dels treballs.
─ No informar amb antelació suficient de les incidències detectades en la
prestació del servei.
─ Incompliment de la realització de tasques en les condicions i terminis establerts
en el Plec de prescripcions tècniques o ordenades pel responsable del contracte
o persona que designi, sempre que no comporti un perjudici als ajuntaments, a
terceres o a Dipsalut.
─ Incompliment de les obligacions establertes a la prescripció 11 del Plec tècnic
en relació a la imatge corporativa.
─ Incompliment dels terminis de la comunicació de resultats, establerts a la
prescripció 8 del Plec tècnic.
─ Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals no previstes
anteriorment i que no causin un detriment important a la prestació del servei ni a
la salut de les persones.
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Sancions contractuals
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà,
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les
següents sancions contractuals:
a) Per infraccions molt greus:
─ Multa de 5.001 a 15.000 euros.
─ Tanmateix, la reiteració de tres faltes molt greus faculta a l’òrgan de contractació
per procedir a la resolució del contracte o acordar la continuïtat de la seva
execució amb imposició de noves sancions.
b) Per infraccions greus:
─ Multa de 1001 a 5.000 euros.
c) Per infraccions lleus:
─ Multa de fins a 1.000 euros.
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els següents criteris de graduació:
- La gravetat de la infracció comesa.
- La importància econòmica.
- L’existència d’intencionalitat.
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats.
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment
de la mateixa naturalesa.
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte.
- El benefici obtingut pel contractista.
En el cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions
pactades, el cost derivat de la seva posterior esmena anirà a càrrec del contractista.

29.6. Indemnització per danys i perjudicis derivats de l’incompliment contractual
La imposició de sancions contractuals no exclou la indemnització de danys i perjudicis a
què pugui tenir dret Dipsalut o terceres persones com a conseqüència de l’incompliment
del contractista, d’acord amb el disposat a l’article 196 de la LCSP.
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Trentena. Prerrogatives de Dipsalut
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar
la seva resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats a l'article 190 de la LCSP.
Per a l’exercici d’aquestes prerrogatives se seguirà el procediment previst a l’article
196 de la LCSP, donant-se, en tot cas, audiència al contractista.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic
pertinent, en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via
administrativa i són immediatament executius.

Trenta-unena. Modificació de contracte
31.1. Modificacions previstes als plecs
La modificació prevista s’estableix en un 20% de l’import inicial. En cas de
modificacions successives, els seu conjunt no podrà superar aquest límit.
Aquesta modificació no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del
contracte i es donarà en els següents supòsits:
•

Necessitat de realitzar més accions motivada per un increment de la demanda
de serveis, superior al previst. En aquest supòsit també s’inclouen les accions
formatives.

•

Situacions de risc sanitari o d’alertes sanitàries relacionades amb l’aigua de
consum humà que suposin un increment sobrevingut i no previsible d’accions
de gestió i control.

•

Modificacions legislatives a les que s’hagi d’adequar el servei.

La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte ni alterarà la naturalesa global del mateix.
La necessitat de modificació del contracte s’haurà de motivar degudament per
aquestes causes mitjançant informe tècnic de la responsable del contracte.
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Així mateix, es podrà modificar el contracte per les causes establertes en l’article 205.2 i
206 de la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

Trenta-dosena. Suspensió del contracte
En el cas que l’òrgan de contractació acordi la suspensió del contracte o aquesta
tingués lloc per aplicació del previst a l’article 208 de la LCSP, s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 198.5 de la LCSP.
A l’acta de suspensió s’hi consignaran les circumstàncies que l’han motivada, i d’acord
amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar l’òrgan de contractació i l’empresa
contractista.
Dipsalut ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.

Trenta-tresena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que la cessió no
comporti una restricció de la competència en el mercat i es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 2 de l’article 214 de la LCSP.

Trenta-quatrena. Subcontractació del contracte
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte amb una empresa que compleixi les condicions de
solvència professional o tècnica prevista per a la realització de les tasques objecte de
subcontractació.
Els licitadors hauran de comunicar per escrit a Dipsalut la seva intenció de voler
subcontractar el servei prestat abans de l’inici de l’execució del contracte, senyalant la
part de la prestació que es vol subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista i justificant suficientment la
aptitud d’aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de que
disposa i a la seva experiència i acreditant que el mateix no es troba incurs en
prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. L’adjudicatari comunicarà
a Dipsalut qualsevol modificació que pateixi aquesta informació d’acord amb l’article
215 de la LCSP.
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L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la possibilitat d’imposar al
contractista una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte i la possibilitat de
resoldre el contracte.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 209 de la LCSP, els contractes s’extingeixen per compliment o
per resolució.

Trenta-cinquena. Compliment del contracte: recepció o conformitat amb la
prestació i liquidació del contracte
El contracte només s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de
Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i sens
perjudici del que disposen els articles 211 i 313 de la LCSP.
A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable del responsable del
contracte, acordarà la recepció o la conformitat amb la prestació realitzada i
determinarà la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant, tot
plegat en els termes establerts a l’article 210 de la LCSP. En cas contrari, es requerirà
al contractista la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes
observats, conforme l’article 311 de la LCSP.
Si els treballs realitzats no s’ajusten a les prestacions contractades com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, Dipsalut podrà rebutjar la
recepció dels serveis i quedarà exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el
seu cas, a la recuperació del preu satisfet.
També, si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en el
servei prestat, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels mateixos.
Ara bé, acabat el termini de garantia sense que Dipsalut hagi formalitzat cap esmena,
el contractista quedarà exempt de responsabilitats per la prestació efectuada.
En tot cas, el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions
que es formulin en relació amb el compliment del contracte.
Es comunicarà a la intervenció, quan sigui preceptiu, la data i lloc de l’acte, per la seva
eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.
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Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
36.1. El termini de garantia del contracte serà de dos mesos, a comptar des de la data
de l’acord de recepció o conformitat amb la prestació realitzada. Durant aquest termini,
el responsable del contracte podrà comprovar que la prestació realitzada s’ajusta a
l’estipulat en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
36.2. Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els
serveis executats, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels
mateixos.
36.3. Finalitzat el termini de garantia sense que l’òrgan de contractació hagi formalitzat
cap esmena o denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó de
la prestació efectuada; i, en conseqüència, s’iniciarà el tràmit per a cancel·lar i retornar
la garantia definitiva constituïda per l’empresa adjudicatària, en els termes de l’article
111 de la LCSP.
36.4. Durant el termini de garantia el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat
sobre les observacions que es formulin en relació amb el compliment del contracte.

Trenta-setena. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà en quant a les seves causes i efectes per
l’establert, amb caràcter general, als articles 211 a 213 de la LCSP i, específicament a
la regulació per als contractes de serveis.
Tanmateix, en virtut de la lletra h de l’article 211 de la LCSP, també són causes de
resolució del contracte, si així ho estima convenient l’òrgan de contractació, les
següents:
─ El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració pública durant l’execució del contracte, quan a criteri
de l’òrgan de contractació se’n puguin derivar perjudicis per a l’interès públic.
─ La reiteració de faltes molt greus faculta a l’òrgan de contractació per procedir a
la resolució del contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula 29.4 d’aquest plec.
─ Incomplir el contractista l’obligació de facilitar la informació de caràcter públic que
imposa la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, quan a criteri de l’òrgan de contractació, se’n
puguin derivar perjudicis per a l’interès públic, d’acord amb l’establert a la clàusula
25.1.2 d’aquest plec.
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─ Incompliment per part del contractista de l’oferta presentada, en tots els seus
termes, d’acord amb l’establert a la clàusula 34 de la LCSP.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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En aquests supòsits s’actuarà conforme al que disposa l’article 212 de la LCSP i
seguint el procediment establert a l’article 212 de la LCSP.

VII. RÈGIM D'INVALIDESA I RÈGIM DE RECURSOS
Trenta-vuitena . Règim d’invalidesa
38.1 Els actes de preparació i d'adjudicació adoptats per l'òrgan de contractació estan
sotmesos al règim general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP, i a la
seva revisió d'ofici per l'òrgan de contractació, d'acord amb l'establert als articles 106 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i els articles concordants de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Trenta-novena . Règim de recursos
39.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els actes de tràmit, els acords
d’adjudicació i les modificacions dels documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
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Quaranta. Jurisdicció competent

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte administratiu.

59

APROVAT
26/08/2021 15:15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP Plec Clàusules Administratives
licitació serveis Pt03 i Pt04 aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LHW2C-C6QSO-GFF0S
Data d'emissió: 15 de septiembre de 2021 a les 11:15:56
Pàgina 60 de 69

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 26/08/2021 15:15

ANNEXOS
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB DIPSALUT (DEUC)

1.- El licitador haurà de presentar el DEUC (Document Europeu Únic de
Contractació).pdf, disponible al perfil del contractant de Dipsalut.
2.- Juntament amb el DEUC caldrà que el licitador presenti aquesta declaració
responsable relativa a les relacions amb paradisos fiscals:

El/la Sr./Sra....................................................................................., amb domicili a la
localitat
de..............................................................,
carrer........................................................................., número........................., amb
NIF...........................................,
en
nom
i
representació
de
l’empresa.........................................................................................,
amb
CIF..............................,

DECLARO QUE (escollir una opció):
L’empresa NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes, o , en el seu defecte, per
l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.

L’empresa SÍ* realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes, o , en el seu defecte, per
l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
*En aquest cas, haurà de presentar la documentació descriptiva dels moviments
financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. S’informa que es
donarà publicitat en el perfil de contractant del fet que l’empresa hagi declarat tenir
relacions amb paradisos fiscals.
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ANNEX 2. MODEL DE COMPROMIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
AMB MITJANS EXTERNS

El/la Sr./Sra.........................................................................................., amb domicili a la
localitat de........................................., carrer...................................................................,
número..........., amb NIF..............................., en nom i representació de
l’empresa................................................................................................................., amb
CIF..............................,

ES COMPROMET:
D’acord amb l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector
Públic a:
-

-

-

Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa
..........................................................., amb CIF ......................... a favor de
l’empresa.............................................................................................. amb CIF
..........................................., són els següents:

Que durant la vigència del contracte disposaran efectivament de la solvència o
mitjans que es descriuen en aquest compromís.
Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a
cap condició ni cap limitació.

I, perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat.

Signatura d’ambdues empreses (licitador i empresa que disposa de la solvència)
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ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA

.................................................................................................. (nom i cognoms), amb
NIF.............................,en nom propi / en nom i representació de.
................................................................................, amb NIF ..........................., de la
qual actuo
en qualitat de ...............................................................................,
declaro sota la meva responsabilitat que, assabentat/ada dels requisits que s’exigeixen
per a poder ser l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte, em comprometo a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats conforme a la
proposta següent:
Oferta econòmica
Preu
unitari
màxim

ACCIONS
Analítica completa ACP sortida ETAP, dipòsit, xarxa,
captació.

700 €

Analítica control ACN sortida ETAP, dipòsits capçalera

65 €

Analítica control ACN sortida ETAP, dipòsits, xarxa,
nuclis disseminats

50 €
325 €

Analítica radioactivitat. ARA dosi indicativa

1.150 €

Analítica radioactivitat. ARA radionúclids
Analítiques suplementaries. Paràmetres físics i químics

13 €

Analítiques suplementàries. Paquets cromatogràfics (
plaguicides , organoclorats )
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies.
Paràmetres físics i químics
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies.
Paràmetres microbiològics

90 €

Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de feina de l'operari.

45 €

Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de servei de cuba de
neteja.

120 €

Descripció i caracterització de l'abastament. PAG

230 €

Descripció i caracterització de l'abastament. PAG.
Actualització

132 €

Descripció i caracterització del dipòsit prèvia a la neteja

132 €

Visita d'assessorament i avaluació del sistema
d'autocontrol
Dossier tècnic Pt03 (PAG+PAM+APPCC+SINAC)
Inicial

90 €

13 €
17 €

60 €

Dossier tècnic Pt03 Actualització (document annex)

60 €

Analítica d'aigua de l'aixeta del consumidor ACI amb
Coure, crom, níquel, ferro, plom. Resultat i valoració

83 €

Dossier tècnic Pt04 (per municipi ). Inicial

95 €

Analítica de legionel·la en aigües edificis prioritaris

37 €
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(Signatura de l’empresa)
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ANNEX 4. MODELS DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA

4.1. AUTORITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT
LA RETENCIÓ DE PART DEL PREU DEL CONTRACTE

El/la Sr./Sra....................................................................................
..................................., actuant:

amb

NIF

núm.

En nom propi i amb domicili a la localitat de...................................................,
carrer........................................................................................., número ..........

En representació de l’empresa....................................................................., amb
CIF.........................en qualitat de ........................................................................,
i
segons
escriptura
pública
autoritzada
davant
del
Notari
Sr............................................................................................................., en data
..................................................., i amb número de protocol..............................
I en virtut del disposat pels articles 107, 108 i 106 de la LCSP, per a respondre de les
obligacions per haver resultat adjudicatari del contracte anteriorment esmentat,
autoritzo a Dipsalut a retenir de les factures la quantitat corresponent a l’import de
garantia definitiva, que ascendeix a............................................................................
......................................................................................................................................€1.
(1) Indicar la quantitat en xifra en lletres i en números. En cas de discrepància,
prevaldrà l’import expressat en lletres.

La retenció es practicarà sobre el 50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins que
s’assoleixi la quantitat esmentada.

Girona, ............ de .................................................. de .........

Signatura de l’empresa
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4.2. MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385556 LHW2C-C6QSO-GFF0S CAB1DF416AB13C691067CFCF27FB8BA229F1196F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Certificat núm.: ......................................................

L’entitat ...............................................(1) (en endavant, assegurador), amb domicili a la
localitat de ............................................................, carrer.........................................
.........................., número.................. i CIF núm. .................................., degudament
representat pel Sr./Sra...........................................................................................(2),
amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de
poders,

ASSEGURA
a ................................................................................(3), amb CIF................................,
en concepte de prenedor de l’assegurança, davant Dipsalut, en endavant assegurat,
fins a l’import de ........................................................................................................ (4),
en els termes i condicions establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules administratives
particulars per la que es regeix el contracte anteriorment indicat, en concepte de
garantia ................................(5), per a respondre de les obligacions, penalitats i demés
despeses que es puguin derivar conforme a les normes i demés condicions
administratives precitades front l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits
en l’article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que
l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondreli contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer
requeriment de Dipsalut en els termes establerts a la LCSP i normes de
desenvolupament.
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Aquesta assegurança de caució estarà en vigor fins que Dipsalut, o qui en el seu nom
sigui habilitat legalment per allò, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb
l’establert a la LCSP i legislació complementària.

Lloc i data.
Signatura:
Assegurador.

(1) S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora
(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats
(3) Nom de la persona assegurada
(4) Import, en lletra, per al que es constitueix l’assegurança.
(5) Expressar la modalitat d’assegurança de la que es tracta; provisional, definitiva, etc.
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4.3. MODEL D’AVAL

L’entitat............................................................................(1) amb CIF.............................
i amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer..................................
.....................................del municipi ............................................................................. i
en el seu nom el/la Sr./Sra. ........................................................................................
amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de
poders,

AVALA
a..........................................................................................(2),amb NIF.........................,
en virtut del disposat pels articles 107, 108 i 106 de la LCSP, per a respondre de les
obligacions
següents:
........................................................................................(3),
davant de Dipsalut, per import de: .......................................................................... (4) .
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
previstos a l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat
principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament
al primer requeriment de Dipsalut, amb subjecció al termes previstos a la normativa de
contractació del sector públic i en les seves normes de desenvolupament.
Aquest aval estarà en vigor fins que Dipsalut o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment per això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert a
la Llei de contractes del sector públic i legislació complementària.

Signatura de l’empresa

(1) Nom i cognom o raó social de l’avalista
(2) Nom i cognom o raó social de l’avalat
(3) Detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantitzat
(4) Indicar la quantitat en xifra en lletres i en números. En cas de discrepància, prevaldrà
l’import expressat en lletres.
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ANNEX 5 ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

SUBJECTE

DOCUMENTACIÓ AMB LA QUAL
S'ACREDITA

Empresa

Certificats.

1. Autorització administrativa de funcionament i estar inscrit al
Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, si el
laboratori té la raó social a Catalunya o en els registres
autonòmics corresponents (Solvència B.2.1)

Empresa

Document que acrediti la inscripció i
autorització.

2. Acreditació UNE-EN ISO/IEC 17025 (Solvència B.2.2)

Empresa

Annex tècnic de la darrera revisió de
l'acreditació UNE

Empresa

Document que acrediti la validació dels
mètodes d’anàlisis

Empresa

Document que acrediti la validació del
mètode.

Empresa

Document que acrediti la validació del
mètode.

Empresa

Documentació que acrediti aquest
criteri

Empresa

Declaració de l'empresa sobre el pla
de formació.

Empresa

Declaració de l'empresa.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

En relació als serveis realitzats
Una relació dels principals serveis i treballs afins a l’objecte
del contracte realitzats en els últims tres anys indicant:
l’import, les dates i el destinatari, sigui públic o privat. (
Solvència B.1.1)

En relació al Pla de control analític

3. Els laboratoris que no disposin la UNE-EN ISO/IEC 17025,
han de tenir els procediments validats per cada mètode
d’anàlisis utilitzat. (Solvència B.2.3)
4. Disposar de la detecció de Coliforms totals i fecals de la
metodologia descrita a l’apartat C de l’ordre SCO/778/2009,
de 17 de març sobre mètodes alternatius per a la anàlisis
microbiològic de l’aigua, o disposa d’una metodologia
equivalent. (Solvència B.2.4)
5. Disposar de metodologia per la determinació d’ous o quist
de protozous que puguin afectar a l’home (Solvència B.2.5)
6. Tenir implantat un sistema d’assegurament de la qualitat i
validar-lo davant una unitat externa de control de qualitat
(Solvència B.2.6)
7.
Acreditar la formació del personal de laboratori i
mostrejadors en les metodologies acreditades (Solvència
B.2.7)
En relació a la composició de l’equip tècnic
Organigrama que relacioni cada treballador amb les tasques i
funcions que assumeix i la seva dedicació expressada en %
respecte d'una jornada laboral setmanal de 40 hores
(Solvència B.3.1)
En relació al Coordinador responsable tècnic del programa
(Solvència B.3.2.a)

Treballador

En relació a dues persones mínim que compleixin amb el
perfil descrit al punt Solvència B.3.2.b

Treballador

En relació al Responsable tècnic de laboratori (Solvència
B.3.2.c)

Treballador
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En relació als Analistes i Mostrejadors (Solvència B.3.2.d)

Treballador

Declaració de l'empresa sobre el pla
de formació del personal
Declaració de l’empresa sobre que el
personal adscrit és suficient per
complir els terminis i la planificació
prevista.

En relació a la Persona que Dipsalut capacitarà per a l’ús de
les aplicacions SIMSAP i PAS (Solvència B.3.2.e)

Treballador

Declaració de l'empresa.

Volum anual de negocis, referit als últims tres anys. Caldrà
acreditar un import igual o superior a l’import de la licitació de
la primera anualitat del contracte, en almenys una de les tres
últimes anualitats finalitzades. (Solvència A.1)

Empresa

Declaració de l'empresa.

Relació dels principals serveis afins a l'objecte del contracte
realitzats en els últims 3 anys indicant: l'import, les dates i el
destinatari, públic o privat. (Solvència B.1)

Empresa

Relació i certificats de bona execució o
descripció del projecte en el cas que
siguin realitzats a Dipsalut

CRITERIS DE SOLVENCIA ECONOMICA I FINANCERA.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
SUPORT A LA GESTIÓ MUNICIPAL DIRECTA DELS ABASTAMENTS D’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ (Pt03) I PER L’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE
L’AIGUA A L’AIXETA DEL CONSUMIDOR (Pt04), DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE
DIPSALUT.
PER INFORMACIÓ ALS LICITADORS:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant: http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html

Qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars,
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del “Tauler d’Anuncis” del perfil
del contractant de la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
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Apartat I. DISPOSICIONS GENERALS
Prescripció 1.- Introducció
La qualitat de l’aigua que es posa a disposició de la població és de gran importància
per a la salut pública. Per això una gestió integrada dels riscos sanitaris que hi estan
associats és una qüestió prioritària i directament relacionada amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS); ODS 3 (garantir una vida sana i promoure el
benestar per a totes les persones) i ODS 6 (assegurar la disponibilitat i la gestió
sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom).
La salubritat de l’aigua de consum es pot controlar mitjançant una combinació de
mesures: protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament i
gestió de la distribució i manipulació de l’aigua.
Per garantir un subministrament d’aigua de qualitat per al consum humà es necessita
la intervenció humana en cadascuna de les fases del sistema d’abastament, des de la
captació fins a l’aixeta del consumidor.
Totes les parts implicades han d’adoptar les mesures oportunes per prevenir els riscos
associats al consum d’aigua. En aquest context, conflueixen els esforços de les
entitats gestores del subministrament, dels ajuntaments, dels titulars privats, de la
Generalitat de Catalunya i de Dipsalut.
L’aplicació d’un enfocament integral a l’avaluació i la gestió dels riscos dels sistemes
d’abastament d’aigua de consum, així com a l’aixeta del consumidor genera una major
confiança en la seva innocuïtat. Per això cal una avaluació sistemàtica dels riscos i la
determinació de les mesures que s’hauran d’aplicar per gestionar aquests riscos, així
com els mètodes per garantir el funcionament eficaç de les mesures de control.
Prescripció 2.- Objectius





Conèixer les condicions sanitàries dels abastaments i de la qualitat de l’aigua
de consum humà a disposició de la població.
Promoure les activitats necessàries per millorar la qualitat i per eliminar o reduir
els riscos per a la salut derivats de l’aigua de consum
Conèixer i avaluar la qualitat de l’aigua de consum a l’aixeta del consumidor.
Conèixer i avaluar l’exposició al plom i altres metalls a través del consum
d’aigua de l’aixeta del consumidor i promoure actuacions orientades a reduirne l’exposició.
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Dotar als ajuntaments de la demarcació de Girona de les eines i serveis
necessaris per introduir al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum
(SINAC) les dades resultants del programa de control.

Prescripció 3.- Normativa aplicable
─ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
─ Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat
de les aigües destinades a consum humà (DOUE L núm. 330, del 05/12/1998).
─ Directiva (UE) 2015/1787, de 6 d’octubre de 2015, per la que es modifiquen els
annexos II i III de la Directiva 98/83/CE.
─ Transposició de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del
Consell, de 16 de desembre de 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades
al consum humà (DOUE» núm. 435, de 23 de desembre de 2020)
─ Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l’aigua de consum humà.
─ Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret
140/2003, en relació al control de substàncies radioactives a l’aigua
─ Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol pel que es modifica el Reial Decret
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l’aigua de consum humà
─ Desenvolupament normatiu del SINAC, establert a l’article 30 del Reial Decret
140/2003: Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació
Nacional d’Aigua de Consum.
─ Ordre SCO/2967/2005, de 12 de setembre, que amplia la de 21 de juliol de 1994,
per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel
Ministeri de Sanitat i Consum, i es crea el fitxer del Sistema d’Informació Nacional
d’Aigua de Consum (SINAC).
─ Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de
maig de 2012, relatiu a l’ús i comercialització de biocides. (DO L 167 de 27.6.2012,
p.123) (DOUE» núm. L 167 de 27 de juny de 2012).
─ Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de
18 de desembre de 2006, relatiu al registre, avaluació, autorització i la restricció de
les substàncies i preparats químics (REACH) (DOUE» núm. 396, de 30 de
desembre de 2006
─ Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel que s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per a realitzat tractaments amb biocides.
─ Qualsevol altra legislació que sigui d’aplicació.
─ Altra documentació de referència, com el Programa de vigilància i control
sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya.
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─ Altra documentació de referència, com el desenvolupament de l’article 27.7 del
RD 140/2003 de 7 de febrer. Ministeri de Sanitat i Consum. Document consensuat
amb les CCAA i aprovat el 9 de març de 2005.
Apartat II. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Prescripció 4.- Àmbit d’aplicació
Els abastaments d’aigua de consum humà de gestió directa municipal i sistemes
interns d’aigua sanitària dels establiments públics o privats i domicilis particulars, de la
demarcació de Girona.
Prescripció 5.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’avaluació i control de la salubritat de l’aigua
subministrada pels municipis, així com de l’aigua de l’aixeta del consumidor que els hi
arriba a traves de les instal·lacions de distribució dels edificis.
S’haurà de:
─ Dissenyar i implementar per a les xarxes d’abastament de les aigües de consum
humà el Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) i el Pla de control de la qualitat de
l’aigua, tal com s’estableix al RD 140/2003 i al Pla de vigilància i control sanitari de
les aigües de consum humà de Catalunya.
─ Actualitzar i fer el seguiment de la implantació del Protocol d’Autocontrol i Gestió
(PAG) als abastaments d’aigua de consum.
─ Dissenyar i implantar un pla de comunicació que permeti informar als
ajuntaments i als consumidors en cas de detecció de riscos a l’aigua de consum
humà.
─ Elaborar i lliurar als ajuntaments els Dossiers tècnics amb tota la informació i
registres necessaris per a una correcta gestió del risc dels abastaments d’aigua de
consum i la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor.
─ Desenvolupar eines i fitxers de transferència de dades al Sistema d’Informació
Nacional d’Aigües de Consum que faciliti la participació dels ajuntaments al
SINAC.
─ Mantenir actualitzada la informació sobre les accions del programa i informar a
l’Ajuntament i a Dipsalut a través de les aplicacions pròpies de l’organisme.
Planificació de les accions (PAS) i Sistema d’Informació Municipal en Salut
Pública (SIMSAP) segons els protocols establerts.
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─ Impartir els cursos de formació per a manipuladors de xarxes d’aigua de
consum humà, descrits en aquest plec.
─ Elaborar un informe anual del resultat de la implantació de les accions descrites
en aquest plec de prescripcions.

Apartat III. SERVEIS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar i aplicar les accions tal i com es descriuen a
continuació.
Prescripció 6.- Règim d’organització i funcionament general del servei
6.1- L’empresa adjudicatària elaborarà i lliurarà a Dipsalut, previ a l’inici de l’activitat,
un document descriptiu amb el detall de quina serà la metodologia, organització i
procediments de treball. Així mateix, definirà el flux del procés amb totes les
etapes a seguir, adaptat a les prescripcions tècniques d’aquest plec.
Per a totes les fases en què la legislació ho reculli, i en especial per a les fases
de recollida de mostres i analítica microbiològica, s’especificaran quins són els
mètodes de recollida i d’assaig que se seguiran. En tot cas, s’hauran d’ajustar a
les especificacions del RD 140/2003 i a qualsevol altra normativa d’aplicació, així
com als requeriments de solvència tècnica i professionals exigits per aquesta
contractació.
6.2- Posar-se en contacte amb l’interlocutor municipal identificat pel municipi i
planificar l’actuació a les instal·lacions, d’acord amb les dades facilitades per
Dipsalut mitjançant el Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública
(SIMSAP). A tal fi, es desplaçarà al municipi i verificarà la informació que consti a
la sol·licitud, planificarà les actuacions i les executarà.
6.3- Generar un registre on s’identifiquin totes les comunicacions amb els
Ajuntaments, on s’inclogui la data, l’hora, el motiu de la comunicació i
l’interlocutor, que haurà d’estar a disposició de Dipsalut sempre que se li
requereixi.
6.4- Elaborar i implantar un Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) o Pla Sanitari de
l’Aigua (PSA) d’acord amb la normativa vigent, per a cada un dels abastaments
d’aigua municipals i per tots els establiments amb punts d’aigua de l’aixeta del
consumidor que ho sol·licitin.
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6.5- L’adjudicatari mantindrà informat en la forma i antelació que es determini, tant a
Dipsalut com a l’Ajuntament, de la planificació general del programa per a totes
les instal·lacions sol·licitades. Les planificacions es comunicaran a través de
l’aplicatiu propi de Dipsalut anomenat PAS (Planificació de les Accions SIMSAP).
6.6- Totes les visites als municipis generaran un “Document de notificació d’actuació”.
Una còpia d’aquest, en format PDF, s’introduirà al Sistema d’Informació
Municipal en Salut Pública (SIMSAP) i una còpia en paper, degudament signada
per les parts, es lliurarà a l’Ajuntament en el moment de l’actuació.
6.7- Les accions realitzades generen documentació en format formulari i/o format
PDF que l’empresa adjudicatària haurà d’incorporar al Sistema d’Informació
Municipal en Salut Pública (SIMSAP), i serà l’eina que recollirà tota la informació
generada pels programes. A l’annex 2 d’aquest plec hi trobareu un quadre
resum.
6.8- Registrar totes les accions incloses als programes i els resultats d’aquestes, de
forma que permetin una traçabilitat inequívoca. Així mateix, l’empresa
adjudicatària haurà de fer servir els formularis, protocols i els formats de
documents elaborats per a cada acció per Dipsalut. Participar amb Dipsalut en
l’elaboració les guies d’interpretació dels formularis que s’acordin a la comissió
tècnica.
6.9- Si al llarg de la realització de les diferents accions, es detecta qualsevol situació
que suposi un risc per a la salut dels usuaris, s'informarà de forma urgent via
telefònica i correu electrònic a l'interlocutor identificat per Dipsalut i per
l’Ajuntament.
6.10- Disposar d’una relació de la maquinària, materials i mitjans per a l’execució dels
serveis i treballs objecte del contracte.
6.11- Participar a la comissió tècnica, tal i com es descriu a la prescripció 12.
Seguiment i control del servei.

Prescripció 7.- Descripció dels plans i les accions incloses als programes Pt03 i
Pt04

7.1.- Accions incloses al programa Pt03 de suport a la gestió municipal directa
dels abastaments d’aigua de consum humà
Les accions incloses en els diferents Plans descrits en aquest apartat tenen per
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objectiu recollir la informació suficient per l’elaboració i suport a la implantació del
Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) i oferir l’assessorament tècnic per a què aquest
sigui una eina eficient per a la gestió municipal del servei d’aigua de consum.
Aquesta licitació inclou les accions que es descriuen a continuació i que l’empresa
adjudicatària haurà de realitzar amb la freqüència descrita a l’annex 1 d’aquest plec.
En l’elaboració del PAG, s’establiran les normes d’autocontrol i gestió de l’abastament,
basant-se en el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) i les
recomanacions de la Guidelines for Drinking Water Quality (WHO, 2017).
Serà específic per a cada municipi, d’acord amb l’establert a la normativa vigent i el
Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya.
Les accions incloses al programa Pt03, constaran com a mínim dels següents Plans:
1.
2.
3.
4.

Pla de caracterització de l’abastament
Pla de control de la qualitat de l’aigua.
Pla d’assessorament.
Dossier tècnic dels abastaments d’aigua.

Cadascun d’aquest plans inclou una o més d’una acció, que trobareu descrites en detall
en els apartats següents.
D’altra banda, totes les accions generen documentació. Podrà tractar-se de formularis
i/o d’altres documents en format pdf. Podeu consultar a l’annex 3 documentació
complementaria i, al quadre de l’annex 2 d’aquest plec, quina documentació genera
cada acció, la grandària aproximada dels formularis i alguns models dels informes
proposats.
A l’annex 1 d’aquest plec podeu consultar, per a cada acció, la seva freqüència i si són
accions que s’han de realitzar de forma obligatòria o bé, es duran a terme en funció de
les característiques, modificacions i risc dels abastaments amb la finalitat de minimitzar
riscos sanitaris als usuaris i consumidors.
Tot seguit es descriuen cadascun dels Plans que integren el Programa:

1. Pla de caracterització de l’abastament d’aigua de consum
L’objectiu d’aquest pla és recollir tota la informació que permeti descriure la entitat
gestora i la descripció de l’abastament, tant des del punt de vista estructural, com
operacional i de manteniment, i per poder dur a terme una correcta gestió higiènica i
sanitària.
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El Pla de caracterització de l’abastament d’aigua de consum inclou les següents
accions:
a) Visita de descripció i caracterització de l’abastament.
b) Visita de descripció i caracterització de l’abastament. Actualització
c) Plànol i esquema general de l’abastament
d) Visita de descripció i revisió dels dipòsits de l’abastament, per a la seva neteja i
desinfecció.
Per a la realització de les esmentades accions, l’empresa adjudicatària haurà de seguir
les següents pautes:
─ Les visites de descripció, tant inicials com d’actualització, les realitzarà personal de
l'empresa adjudicatària, amb la solvència tècnica i professional necessària,
acompanyat de manera prioritària per personal tècnic de l'ajuntament encarregat de
dur a terme la gestió del servei d’aigua i coneixedor de les diferents estructures i
traçats que formen part de l’abastament.
─ Es recollirà tota la informació que cal per a:
-

L’elaboració del Protocol d’Autocontrol i Gestió, tal com es descriu al Programa
de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya.

-

Donar d’alta la zona de subministrament al SINAC.
Es visitaran les zones de subministrament i es descriuran totes les
infraestructures associades i les fases de la producció de l’aigua de consum.
La informació necessària per tal de donar d’alta les infraestructures associades
i per obtenir l’esquema general de la zona de subministrament i poder així
complimentar el SINAC, ha de quedar recollida en fitxes descriptives que
segueixin l’ordre, formats, gràfics i icones proposats per SINAC.

-

Complimentar i conèixer altres aspectes addicionals que per modificacions
normatives o per acords de la comissió tècnica de coordinació es cregui
necessari.

─ L’empresa adjudicatària establirà i descriurà les normes d’autocontrol de
l’abastament basant-se en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític.

Tot seguit, es descriuen les accions del Pla de caracterització de l’abastament d’aigua
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1.a) Visita de descripció i caracterització de l’abastament
L’empresa adjudicatària visitarà els abastaments per recollir tota la informació per a
caracteritzar el subministrament d’aigua del municipi.
Aquesta acció es farà a tots els abastaments un cop cada quatre anys. Si es fan
modificacions a l’abastament es podrà requerir fer novament aquesta descripció i
caracterització per tal de mantenir actualitzat el PAG.
Totes les visites de caracterització inicials es faran al llarg del primer o segon any de
contracte.

1.b) Visita de descripció i caracterització de l’abastament. Actualització

Al llarg dels anys de durada del contracte, als abastaments es poden realitzar canvis
estructurals o poden variar algunes de les dades que cal mantenir actualitzades al
PAG ( consums, personal, productes químics, empreses proveïdores...).
Es recollirà informació per a fer el seguiment de la participació de l’ajuntament al
SINAC i sobre la implementació de les mesures correctores que s’hagin pogut
proposar en avaluacions anteriors.
L’empresa adjudicatària visitarà anualment, els abastaments que ja disposin de la PAG
d’anys anteriors, amb l’objectiu de comprovar que la informació que se’n disposa al
PAG estigui actualitzada.
L’empresa adjudicatària actualitzarà la informació inclosa al PAG sempre que la
existent no estigui actualitzada. L’abast de les actualitzacions serà parcial i en relació
als canvis realitzats.

1.c) Plànol i esquema general de l’abastament
Aquesta és una acció que es farà a cada instal·lació com a mínim un cop cada quatre
anys i sempre que les modificacions al sistema d’abastament hagi requerit una nova
descripció i caracterització inicial.
La informació recollida a les visites de caracterització ens ha de permetre elaborar la
representació gràfica de la instal·lació, que reculli com a mínim, totes les
infraestructures amb la seva denominació, situació, volums, distribució i punts de
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mostreig.

1.d) Visita de descripció i revisió de dipòsit
Dipsalut indicarà els dipòsits als que cal fer aquesta acció, en funció de la demanda
dels ajuntaments.
La informació recollida a la visita de descripció i revisió ens ha de permetre planificar i
executar de manera correcta la neteja i desinfecció dels dipòsits i assessorar els
Ajuntaments en la posterior normalització del servei.
La informació que cal recollir inclou: comprovació de les mesures de seguretat, estat
dels elements per a la realització del buidat del dipòsit, accés de vehicles i material per
a la neteja i desinfecció, necessitat d’ús d’un dipòsit provisional per abastir la població,
així com tota la informació necessària per a poder realitzar una neteja i desinfecció
correctes.
Es farà sempre acompanyat pel personal de manteniment de l’ajuntament que
gestiona l’abastament d’aigua.

2. Pla de control de la qualitat de l’aigua
L’objectiu d’aquest pla és la vigilància i control de la salubritat i la qualitat del l’aigua de
consum.
Haurà d’incloure la planificació anual, o de cada cinc anys si s’escau, de la recollida de
mostres, punts de mostreig i freqüències analítiques; s’inclouran els paràmetres i
determinacions establertes al Reial Decret 140/2003 o normativa vigent i al Pla de
vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya, i els
paràmetres de seguiment que determini l’Autoritat Sanitària.
A principis d’any, l’empresa adjudicatària lliurarà a cada municipi un document on
s’especificarà la programació del pla analític i de les accions que es portaran a terme
en l’any en curs i l’incorporarà al dossier tècnic.
El Pla de control de la qualitat de l’aigua inclou les següents accions:

2.a) Presa de mostres
La presa de mostres i l’analítica es durà a terme segons el pla de control de la qualitat
de l’aigua instaurat i en tot cas d’acord amb la normativa vigent i els assajos acreditats.
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2.b) Anàlisi de Control
Es realitzarà a la sortida d’ETAP o dipòsit de capçalera, a la sortida dels dipòsits de
distribució o regulació i a la xarxa de distribució.
2.c) Anàlisi Completa
Es realitzarà a la sortida d’ETAP o dipòsit de capçalera, a la sortida dels dipòsits de
distribució o regulació i a la xarxa de distribució.
Aquesta analítica inclourà l’Índex de Langelier amb els diferents paràmetres
necessaris per al seu càlcul especificats individualment.
2.d) Anàlisi de substàncies radioactives
Es realitzarà a la xarxa de distribució, sempre i quant l’autoritat sanitària no estableixi
que s’hagi de realitzar a qualsevol altre infraestructura de l’abastament d’aigua.
Els paràmetres a analitzar seran els que s’estableixen a la normativa vigent, així com
altres substàncies radioactives, quan l’autoritat sanitària tingui la sospita de la seva
presència a l’aigua de consum humà i suposi un risc per a la salut de la població.
2.e) Anàlisi de confirmació d’incompliment i anomalia
─ En cas que es detectessin incompliments, hauran de confirmar-se. Per això es
planificarà un mostreig en un termini màxim de 24 hores, i es realitzarà una nova
analítica de confirmació.
─ En cas que es detectessin anomalies, hauran de confirmar-se. Per això es
planificarà un nou mostreig en un termini màxim de quatre dies naturals i es realitzarà
una nova analítica de confirmació.
Dipsalut ha d’autoritzar expressament a la empresa adjudicatària per dur a terme les
analítiques de confirmació d’incompliment i anomalia. Aquesta autorització expressa
es farà de la manera que Dipsalut determini.
2.f) Anàlisi suplementaris
En els supòsits que un o diversos paràmetres superin els valors paramètrics (VP)
establerts per la normativa vigent, caldrà realitzar l’anàlisi dels paràmetres anòmals
segons freqüències establertes per l’autoritat sanitària competent.
Dipsalut ha d’autoritzar expressament a l’empresa adjudicatària per dur a terme les
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analítiques suplementàries. Aquesta autorització expressa es farà de la manera que
Dipsalut determini.
2.g ) Anàlisi d’aigua crua de les captacions
En el supòsit que s’hagi de donar d’alta una captació segons informe previ de
l’administració sanitària competent, es realitzarà l’anàlisi de l’aigua crua, segons
freqüències i paràmetres establerts a la normativa vigent.
Dipsalut ha d’autoritzar expressament a la empresa adjudicatària per dur a terme les
analítiques de noves captacions. Aquesta autorització expressa es farà de la manera
que Dipsalut determini.
2.h ) Control de la qualitat de l’aigua en nuclis disseminats de població.
El Pla de control de la qualitat de l’aigua inclourà una analítica de control a xarxa
suplementaria per a tots aquells disseminats de població que s’abasteixen de la xarxa
municipal i en els que el nombre d’habitants superi el 20% de la població total del
municipi, prenent com a referència les darreres dades publicades a l’IDESCAT.
2.i) Resultats: Valoració i comunicació
Els butlletins analítics es comunicaran acompanyats d’un “Informe de Valoració dels
Resultats”. L’objectiu d’aquest informe és fer arribar, als interlocutors municipals, una
valoració comprensible dels resultats que figuren en el contingut del butlletí analític,
especificant si “l’aigua és apta per al consum humà”, “l’aigua no és apta per al consum
humà” o “apta pel consum humà amb les observacions especificades a la normativa
vigent”, o “els resultats analítics no qualifiquen l’aigua”.
El laboratori serà l’encarregat d’incorporar els resultats analítics al SINAC. Es
facilitaran els resultats de totes les analítiques en un arxiu en format compatible amb el
SINAC (XSD o el que sigui d’aplicació).
Els resultats analítics es comunicaran tal com es descriu a la prescripció 8.
Comunicació de resultats, d’aquest plec.

3. Pla d’assessorament i avaluació de la implantació de l’autocontrol
L’objectiu general d’aquest pla és assessorar i instruir sobre la gestió adequada dels
abastaments, per tal de minimitzar el risc per a la salut dels usuaris.
Amb aquest Pla es pretén informar i formar sobre les obligacions en relació a la gestió
diària dels abastaments, establir el coneixement tècnic necessari en els gestors per tal
que les obligacions es duguin a terme adequadament, establir un mecanisme
d’acompanyament, i fer l’assessorament i seguiment del nivell d’implantació de les
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accions d’autocontrol.
El Pla d’assessorament i avaluació de la implantació de l’autocontrol inclou les
següents accions:
3.a) Visita d’assessorament i avaluació de la implantació del PAG
L’objectiu específic d’aquesta acció és establir un mecanisme que permeti avaluar el
nivell d’implantació del sistema d’autocontrol i que afavoreixi el coneixement tècnic
necessari en els gestors, en relació a les obligacions de gestió higiènica i sanitària dels
abastaments d’aigua de consum.
Amb aquesta acció s’avaluarà la gestió diària dels abastaments, és per això que
l’empresa adjudicatària l’haurà de realitzar acompanyada de la persona que té
encarregada de forma regular les diferents accions de gestió i autocontrol.
Aquesta és una acció que es realitzarà, al menys, un cop a l’any als abastaments. En
funció del risc o de qualsevol altra incidència que ho fes necessari, Dipsalut podrà
encarregar que aquesta acció es faci amb una freqüència superior.
Donat que l’interlocutor de l’ajuntament requerit per aquesta acció, és diferent del
requerit per les accions de caracterització, aquests dos tipus d’accions no poden
planificar-se per fer-les de manera simultània. Es farà sempre acompanyat pel
personal tècnic de l’ajuntament que implementa el sistema d’autocontrol.
Al llarg de la visita d’assessorament l’empresa adjudicatària prendrà les mesures in
situ a la xarxa de tots aquells paràmetres que la normativa estableix i els resultats
s’anotaran als registres corresponents.
L’avaluació i l’informe d’aquesta acció es farà seguint els protocols descrits per
Dipsalut.
L’empresa adjudicatària visitarà l’abastament i realitzarà les següents tasques:
─ Verificar si s’han fet modificacions estructurals al servei d’abastament d’aigua de
consum.
─ Verificar el nivell d’implantació del PAG i dels diferents plans que formen part
del sistema d’autocontrol.
─ Prendre les mesures “in situ” de tots aquells paràmetres que la normativa
estableix i els resultats s’anotaran als registres corresponents.
─ Acompanyar el personal tècnic de l’ajuntament i verificar que la metodologia
amb que es fan les diferents accions de manteniment i control preventiu, així com
la comprovació dels registres de totes aquestes accions, es fa de forma correcta.
Si es detectessin deficiències s’instruirà sobre quina és la forma correcta de

Núm. Exp. 2021/1913 –Salut Ambiental– Plec tècnic Pt03 i Pt04– Pàg. 14

APROVAT
25/08/2021 13:35

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 15 de 157

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35

procedir
─ Verificar la implantació de les mesures correctores que s’hagin proposat en
avaluacions anteriors.
─ Revisar que el contingut del Dossier tècnic sigui complet, actualitzat i ordenat de
forma que sigui fàcilment consultable.
─ Identificar els àmbits en què cal millorar i assessorar sobre les mesures
correctores que calgui instaurar.

4. Dossier tècnic dels abastaments d’aigua
L’objectiu del Dossier tècnic dels abastaments d’aigua de consum de gestió municipal
és disposar, en tot moment, d’un recull ordenat i actualitzat de tota la documentació
necessària per a la seva gestió. Aquesta documentació s’obté amb la informació que
es genera al llarg de l’aplicació de les diferents accions dels Plans i de les accions
d’autocontrol que els encarregats municipals de la gestió de l’abastament han de
realitzar i registrar.
Aquest apartat inclou les accions següents:
a) Elaboració i lliurament del Dossier tècnic.
b) Elaboració i lliurament del Dossier tècnic. Actualització.

Tot seguit, es descriuen les accions que s’han de dur a terme per tal de disposar del
Dossier tècnic dels abastaments d’aigua:
4.a) Elaboració del Dossier tècnic
L’empresa adjudicatària elaborarà el Dossier tècnic per a cada municipi, el qual haurà
d’incloure:
─ tota la documentació necessària per a la correcta gestió del risc dels
abastaments.
─ tota la informació general del servei d’abastament d’aigua i la informació
específica de cada zona de subministrament
─ tota la informació relacionada amb el Sistema d’autocontrol i punts crític de
control (APPCC).
─ procediments d’actuació, en aquests es definiran diferents protocols de treball
per tal que el personal municipal adscrit a les tasques de neteja i manteniment dels
abastaments les duguin a terme correctament.
Els models de registres per a les accions de manteniment i gestió, inclosos al Dossier
tècnic, hauran d’estar personalitzats per a cada abastament i incorporats a SIMSAP al
llarg del primer mes de l’any.
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L’empresa adjudicatària haurà d’informar al personal municipal que inclogui al dossier
tota aquella informació que correspon a l’Ajuntament i sigui necessària per completarlo (Fitxes tècniques de seguretat i de dades dels productes químics, documents de
traçabilitat dels productes químics, manuals d’instruccions d’ús, manteniment i
calibratge dels diferents aparells emprats per a la gestió de l’abastament, registres
efectuats, etc.)
El Dossier tècnic s’elaborarà en la seva totalitat un cop cada quatre anys. Tanmateix,
el Dossier tècnic inicial es farà per a tots els municipis al llarg del primer i segon any de
contracte, repartit de forma proporcional al llarg dels dos anys. El lliurament del
Dossier tècnic es farà, tan aviat com s’hagi realitzat l’acció de caracterització inicial de
l’abastament.
4.b) Elaboració del Dossier tècnic. Actualització
A partir del primer any de contracte en que s’elaborarà de forma completa el Dossier
tècnic inicial, caldrà anualment i al llarg de la durada del contracte, mantenir
actualitzada la informació del Dossier tècnic. Amb les accions dels diferents plans que
es realitzen anualment s’obtindrà la informació que cal actualitzar (dades variables
relatives a la gestió de l’abastament, estructura de les zones, volums d’aigua
gestionats, actualització dels sistemes d’autocontrol i d’instal·lacions, informació
relativa al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de consum humà (SINAC), i d’altre
informació rellevant que calgui incloure).
Les actualitzacions en la majoria de casos seran parcials d’alguns dels apartats del
Dossier. En cas d’actualització d’informació s’inclourà al dossier els fulls amb la
numeració de la revisió.
S’elaborarà i incorporarà al dossier inicial, un document-resum de la informació de
major importància sanitària generada al llarg de l’any a l’abastament. La comissió
tècnica de coordinació establirà el format i contingut d’aquest document.
4.c) Lliurament del Dossier tècnic.
Per fer el lliurament del Dossier tècnic caldrà tenir en compte el següent:
─ L’objectiu del lliurament del dossier és mantenir una reunió de caràcter tècnic
amb els responsables tècnics i polítics municipals de l’abastament, per tal
d’informar de les qüestions de rellevància sanitària i les necessitats relacionades
amb la gestió de l’abastament.
─ Es lliurarà un Dossier tècnic per a cada municipi.
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─ Es lliurarà el Dossier tècnic a personal de l’ajuntament responsable de la gestió
del servei d’abastament d’aigua de consum. No es podrà lliurar el dossier a
personal de l’ajuntament que no tingui cap relació amb la gestió del servei.
─ La carpeta que ha de contenir tota aquesta documentació la facilitarà Dipsalut i
serà la que obligatòriament ha de lliurar-se a l’ajuntament.
─ El lliurament serà prioritàriament presencial i l’haurà de dur a terme el personal
que hagi participat en les accions de caracterització o assessorament de
l’abastament corresponent, per tal de poder transmetre de primera mà la informació
relativa a l’abastament, així com resoldre els dubtes o aclariments que es plantegin
al llarg de la reunió. Excepcionalment es podrà fer el lliurament telemàtic.
7.2.- Accions incloses al programa Pt04 d’avaluació i control de la qualitat de
l’aigua a l’aixeta del consumidor
L’objectiu d’establir un programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta
del consumidor és comprovar si les instal·lacions interiors dels edificis públics i privats,
de la demarcació de Girona, afecten a la qualitat de l’aigua distribuïda per la xarxa
general del servei d’aigua de consum humà.
L’empresa adjudicatària dissenyarà un Programa d’avaluació i control de la qualitat de
l’aigua i constarà com a mínim dels següents Plans:
-

Pla de control analític
Pla d’assessorament
Dossier tècnic

Tot seguit es descriuen cadascun dels Plans que integren el Programa d’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua:
1. Pla de control analític
L’objectiu és avaluar la qualitat de l’aigua de consum humà en locals, establiments
públics o privats, i domicilis particulars, representatius de cada abastament,
preferentment construïts abans de 1980, amb especial atenció a la determinació dels
paràmetres relacionats amb els materials de construcció de les instal·lacions interiors,
així com els relacionats amb el mal manteniment de la instal·lació interior que puguin
representar un risc per a la salut.
L’empresa adjudicatària dissenyarà i implantarà un pla de control analític de les aigües
de consum humà a l’aixeta del consumidor que reculli els paràmetres i determinacions
establertes a la normativa vigent, per a cadascun dels equipaments i habitatges pels
quals es sol·liciti.
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Aquest pla recollirà la determinació de metalls, paràmetres físico-químics i
microbiològics en la totalitat de punts de mostreig.
En el cas que es confirmi la presència de metalls al punt de mostreig i un cop s’hagin
pres les mesures correctores necessàries per eliminar la seva presència, es podrà
realitzar, a petició de l’Ajuntament, analítiques del paràmetre detectat per tal de
verificar l’efectivitat de les mesures instaurades.

1.a) Protocol de presa de mostres
Es prioritzarà els punts de consum d’aigua de les zones dels edificis construïts abans
de 1980.
El nombre de mostres per les aigües de consum humà és l’establert a la normativa
vigent.
En aquest programa es mostrejaran anualment les aixetes que corresponguin als
menjadors col·lectius de titularitat municipal (escoles, geriàtrics, ...) que es sol·licitin.
Només es mostrejaran aixetes on es prengui aigua de forma regular pel consum humà,
ja sigui pel consum directe o per cuinar.
Depenent dels resultats analítics d’anys precedents, es determinarà el tipus d’analítica
que caldrà realitzar (ACI o ACN). No es determinaran els metalls en aquelles
instal·lacions de les quals ja disposem de resultats analítics precedents
independentment que s’hi hagi detectat o no la seva presència. Només es
determinaran els metalls quan es facin modificacions en el sistema de distribució intern
d’aigua de l’edifici a efectes de conèixer l’impacte de la modificació a la qualitat de
l’aigua.
1.b) Anàlisi de l’aigua a l’aixeta del consumidor
Els paràmetres a analitzar són els que estableix la normativa vigent.
1.c) Resultats: Valoració i comunicació
Els butlletins analítics es comunicaran acompanyats d’un “Informe de Valoració dels
Resultats”. L’objectiu d’aquest informe és fer arribar, als interlocutors municipals, una
valoració comprensible dels resultats que figuren en el contingut del butlletí analític,
indicant explícitament si “la mostra d’aigua és apta per al consum humà” o “la mostra
d’aigua no és apta per al consum humà”.
El resultat analític es comunicarà tal com es descriu a la prescripció 8.- Comunicació
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de resultats d’aquest plec.
En el cas de detectar que la mostra d’aigua no té la qualitat adequada s’elaborarà un
document per notificar l’incompliment a l’Ajuntament.
El laboratori serà l’encarregat d’incorporar els resultats analítics al SINAC. Es
facilitaran els resultats de totes les analítiques en un arxiu en format compatible amb el
SINAC (XSD o el que sigui d’aplicació).

2. Pla d’assessorament
L’objectiu d’aquest pla és elaborar informació que permeti gestionar els riscos i
minimitzar la seva exposició.
S’elaborarà informació en relació als següents aspectes:
2.a) Mesures preventives i correctores
Mesures aplicables en cas de detecció de riscos a l’aigua de l’aixeta de les
instal·lacions mostrejades orientades a eliminar-los o reduir-los. Dirigides a l’exposició
a: metalls i a riscos físics, químics i microbiològics.
Aquesta informació s’incorporarà sempre al Dossier tècnic del Programa, per tal que
l’ajuntament en disposi quan es confirmi la presència de riscos a l’aigua de l’aixeta
analitzada.
L’empresa adjudicatària elaborarà una proposta de continguts per informar sobre
l’origen dels riscos que es trobin a l’aigua (metalls o riscos químics, físics i
microbiològics) i quines han de ser les mesures immediates a adoptar per reduir-ne
l’exposició. Així com qualsevol altra informació que pugui ser d’interès sanitari.
Dipsalut avaluarà la proposta i aprovarà el document que s’incorporarà al contingut del
Dossier tècnic.
2.b) Estudi comparatiu
De cada municipi s’analitzaran els resultats analítics anuals obtinguts de les diferents
mostres i es farà un estudi comparatiu amb els resultats analítics de les mostres
registrades en tots els anys anteriors. Aquest estudi s’incorporarà al Dossier tècnic.
2.c) Identificació dels punts de mostreig anuals
L’empresa adjudicatària i l’Ajuntament identificaran els punts de mostreig a sol·licitar
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per a l’exercici següent, d’acord amb els criteris tècnics de selecció de la comissió
tècnica de coordinació.

3. Dossier tècnic
L’objectiu del Dossier tècnic és disposar, en tot moment, d’un recull ordenat i
actualitzat de tota la documentació pròpia del programa.
Aquest apartat inclou l’acció següent:
3.a) Elaboració i lliurament del Dossier tècnic
L’empresa adjudicatària elaborarà un dossier tècnic, el qual haurà d’incloure tota la
documentació que es genera de l’aplicació de les diferents accions del Pla de control
analític i del Pla d’assessorament.
Per fer el lliurament del Dossier tècnic caldrà tenir en compte el següent:
─ L’objectiu del lliurament del dossier és mantenir una reunió de caràcter tècnic i
informar de les qüestions de rellevància sanitària, així com de les necessitats
relacionades amb la gestió dels riscos detectats.
─ El lliurament serà prioritàriament presencial i el realitzarà el personal de l’empresa
adjudicatària que disposi dels coneixements suficients i sobre els riscos derivats de
l’aigua de consum. No es podrà lliurar el dossier a personal de l’Ajuntament que no
tingui relació amb la gestió del servei d’aigua. Excepcionalment es podrà fer el
lliurament telemàtic.
─ Aquesta documentació podrà ser lliurada en diversos suports (paper, suport
electrònic, comunicació electrònica). En qualsevol cas el disseny dels diferents
suports seran els que Dipsalut estableixi. En el cas de lliurar-se en paper, la carpeta
que ha de contenir tota aquesta documentació la facilitarà Dipsalut.
Prescripció 8. Comunicació dels resultats
L’àmbit d’aplicació dels serveis objecte d’aquest contracte són els abastaments i els
punts d’aigua de l’aixeta d’establiments de titularitat municipal i d’establiments
particulars de la demarcació de Girona.. Per tant, són els Ajuntaments de la
demarcació de Girona els titulars de les instal·lacions i, en conseqüència, els
responsables de dur a terme una gestió de les esmentades instal·lacions que asseguri
la minimització del risc.
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Dipsalut dóna suport tècnic als Ajuntaments per a la correcta gestió de dites
instal·lacions. Així, les accions incloses en l’objecte contractual generen resultats dels
quals cal mantenir informat tant l’Ajuntament com Dipsalut.
A tal fi, Dipsalut establirà:
─ El procediment de comunicació de resultats, que en tot cas haurà de ser
inequívoc i mantenir la traçabilitat.
─ En quins casos la comunicació haurà de ser urgent, depenent de la
transcendència sanitària dels resultats.
─ Els terminis màxims en què s’ha d’haver completat la comunicació de resultats,
així com els canals de comunicació que caldrà usar en cada moment.
8.1. Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).
Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut
Pública), una aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents
implicats en els programes de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els
Ajuntaments, l’adjudicatari i Dipsalut). És en aquest sistema on l’adjudicatari haurà
d’introduir, en els terminis establerts, tota la informació que es generi de les seves
actuacions.
En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme l’empresa adjudicatària, la
informació que cal que introdueixi, en el format formulari i/o document PDF, que
correspongui. Podeu consultar l’annex 2 d’aquest plec.
Una acció es considerarà finalitzada i, per tant, podrà ser facturada, només quan el
l’adjudicatari hagi introduït al SIMSAP tota la informació que el sistema li demana per a
l’acció concreta i Dipsalut hagi validat que dita informació és correcta i completa.
Dipsalut formarà i capacitarà l’adjudicatari en l’ús del SIMSAP.
8.2. Protocol de comunicació de resultats.
Els resultats que es generin de l’aplicació de les diferents accions es comunicaran de
la següent manera:
1.- Pla de control analític i de la qualitat de l’aigua
1.a) Procediment de comunicació dels resultats de les analítiques on no es
detectin paràmetres que suposin incompliments o anomalies
─ Comunicació a l’Ajuntament:
- A través del SIMSAP. Els resultats es penjaran al sistema tan aviat com es
coneguin, en tot cas en un màxim de 72h.
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A traves dels mitjans electrònics necessaris per relacionar-se amb les
administracions públiques d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
─ Comunicació a Dipsalut:
-

A través del SIMSAP. Els resultats es penjaran al sistema a 72h, un cop es
coneguin

1.b) Procediment de comunicació dels resultats de les analítiques on es detectin
paràmetres que suposin incompliments o anomalies
─ Comunicació a l’Ajuntament i a Dipsalut
- Via telefònica: en un termini no superior a 12 hores, el resultat de l’analítica, la
data de remostreig.
- Via correu electrònic: amb confirmació de lectura i en un termini no superior a 12
hores:
o Document de notificació de resultats analítics
o Informe de valoració de resultats analítics

-

A través SIMSAP. Es penjaran al sistema a 72h a partir que s’obtinguin els
resultats

─ A més als ajuntaments se’ls comunicarà a través dels mitjans electrònics necessaris
per relacionar-se amb les administracions publiques d’acord amb la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
─ L’empresa adjudicatària haurà d’informar de seguida que en sigui coneixedor, de
forma urgent, via telefònica i correu electrònic tant a Dipsalut com a l’Ajuntament
afectat, tots aquells paràmetres d’una analítica concreta que suposin un risc per a la
salut de les persones sense demorar la seva comunicació a tenir els resultats de la
resta de paràmetres de l’analítica.
1.c) Procediment de comunicació dels resultats de les analítiques de confirmació
d’incompliments i/o anomalies. Si els resultats analítics no confirmen
l’incompliment o anomalia
─ Comunicació a l’Ajuntament i a Dipsalut
- Via telefònica: en un termini no superior a 12 hores, el resultat de l’analítica.
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- Via e-mail: amb confirmació de lectura i en un termini no superior a 12 hores:
o Document de notificació de resultats analítics
o Informe de valoració de resultats analítics
- A través de SIMSAP. Es penjaran al sistema a 72h a partir que s’obtinguin els
resultats.

─ A més als ajuntaments se’ls comunicarà a través dels mitjans electrònics necessaris
per relacionar-se amb les administracions publiques d’acord amb la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

1.d) Procediment de comunicació dels resultats de les analítiques de
confirmació d’incompliments. Si els resultats analítics confirmen l’incompliment
en instal·lacions de titularitat pública
L’empresa adjudicatària haurà de recollir la informació necessària per elaborar el
“Document de notificació d’incompliment”, que haurà d’ajustar-se, a les indicacions
establertes per la comissió tècnica de coordinació, segons el Programa de vigilància i
control sanitari de les aigües de consum de Catalunya.
L’empresa adjudicatària farà arribar a l’ajuntament aquest document en un termini de
12 hores per tal que els responsables municipals informin a l’autoritat sanitària
competent o als titulars de l’edifici mostrejat.
─ Comunicació a l’Ajuntament i a Dipsalut
- Via telefònica: en un termini no superior a 12 hores, el resultat de l’analítica.
- Via e-mail: amb confirmació de lectura i en un termini no superior a 12 hores:
o Document de notificació de resultats analítics.
o Informe de valoració de resultats analítics.
o Document de notificació d’incompliment.

- A través de SIMSAP. Es penjaran al sistema a 72h a partir que s’obtinguin els
resultats.
─ A més als ajuntaments se’ls comunicarà a través dels mitjans electrònics necessaris
per relacionar-se amb les administracions públiques d’acord amb la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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2.- Dossier Tècnic
El lliurament del dossier, serà prioritàriament presencial, i excepcionalment es farà de
forma telemàtica, sempre i quan sigui el propi ajuntament qui ho sol·liciti.
─ Comunicació a l’ajuntament:
- Lliurament presencial o telemàtic . El lliurament es farà seguint el procediment
que Dipsalut estableixi.
- A través del SIMSAP com a màxim a cinc dies desprès de realitzar el lliurament
─ Comunicació a Dipsalut:
- A través del SIMSAP com a màxim a cinc dies desprès de realitzar el lliurament.

Prescripció 9. Informe anual dels resultats dels programes
L’empresa adjudicatària elaborarà un informe anual del resultat de la implantació de
les accions descrites en aquest plec de prescripcions.
L’abast d’aquest informe anual el determinarà Dipsalut i, en tot cas, haurà de recollir:
─ L’estudi de la incidència dels riscos detectats.
─ L’aplicació de les mesures correctores i la reducció dels riscos.
─ Totes aquelles qüestions que s’observin al llarg del desenvolupament dels
programes que tinguin una rellevància en la salut pública.

Apartat IV. GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI
Prescripció 10. Planificació del servei
Un cop Dipsalut hagi comunicat a la empresa adjudicatària els municipis que han
sol·licitat el servei objecte del contracte, la empresa haurà de planificar l’execució de
totes les tasques associades en un termini màxim de 30 dies naturals.
Aquesta planificació anual s’incorporarà al Sistema de planificació d’accions (PAS).
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A tal fi, l’adjudicatari elaborarà i lliurarà a Dipsalut, en el format digital que es determini,
un document on hi consti la planificació d’accions a realitzar a cada municipi, i la data
prevista d’execució per a totes les actuacions incloses en la planificació del servei.
Aquest document s’ha d’elaborar i comunicar a Dipsalut, prèviament a l’inici de les
actuacions.
Donat que està previst que la planificació inicial pugui ser modificada, per a la bona
execució del contracte, l’empresa adjudicatària confirmarà setmanalment la planificació
informant d’aquesta a Dipsalut mitjançant l’aplicatiu PAS i a l’ajuntament corresponent
telefònicament i per correu electrònic.
En el cas que durant l’execució del contracte s’afegís alguna nova instal·lació no
prevista a la planificació inicial, l’empresa adjudicatària n’haurà d’assumir també el
servei.

Prescripció 11. Imatge corporativa

─ El personal s’haurà de presentar com a treballador de l’empresa adjudicatària i
actuant en nom i representació de Dipsalut, preservant la qualitat del servei, el tracte
correcte amb els interlocutors municipals i la bona imatge de l’organisme.
─ Tant els vehicles com la maquinària a disposició del servei objecte del contracte, així
com el vestuari del personal que s’hi adscrigui haurà d’incorporar la imatge corporativa
de Dipsalut juntament amb la imatge corporativa pròpia de l’empresa per la que presta
serveis i que és l’adjudicatària del contracte. A tal fi, Dipsalut facilitarà el logotip de la
seva imatge corporativa i el personal de l’empresa adjudicatària tindrà la obligació de
fer-ne ús.
─ L’empresa adjudicatària vetllarà perquè el personal que faci ús de vehicles compleixi
en tot moment la legislació de circulació viària.
─ En qualsevol acció visual d’informació, acte de publicitat o difusió de l’empresa
adjudicatària relatiu a l’objecte del contracte, es farà constar que s’emmarca dins dels
Programes de suport a la gestió municipal directe dels abastaments d’aigua de consum
humà (Pt03) i per l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor
(Pt04), del catàleg de serveis de Dipsalut.
A tal fi, Dipsalut facilitarà el logotip de la seva imatge corporativa i, prèviament a
qualsevol acció visual d’informació, publicitat o difusió que dugui a terme l’adjudicatari
caldrà que Dipsalut en doni el vist-i-plau.
─ La publicitat del contracte i de tota la documentació que se’n derivi farà esment a
l’empresa adjudicatària de la forma que Dipsalut estableixi.
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Prescripció 12. Seguiment i control del servei
Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control del servei objecte del contracte
que estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.
Per a la bona execució del contracte, es constituirà una comissió tècnica de
coordinació integrada pel responsable del contracte de Dipsalut, el coordinador
designat per l’empresa adjudicatària i, el personal tècnic d’ambdues parts que es
designi. Aquesta comissió es reunirà sempre que el responsable del contracte ho
consideri necessari o bé, a proposta del coordinador de l’empresa adjudicatària prèvia
acceptació del responsable del contracte.
Les finalitats de la comissió tècnica de coordinació són:
─ Debatre i resoldre els dubtes i les incidències tècniques o de gestió que
sorgeixin en l’execució del contracte
─ Proposar millores i avaluar la possibilitat d’implementar-les.
─ Avaluar el seguiment de la planificació prevista.
L’empresa adjudicatària executarà el servei d’acord amb l’oferta presentada i sota la
supervisió dels responsables del contracte de Dipsalut, comprometent-se a presentar
tota la informació que se li sol·liciti sobre les actuacions executades.
Dipsalut comprovarà que el servei s’ha efectuat o s’està efectuant d’acord amb la
programació establerta i segons les prescripcions tècniques d’aquest plec i les
instruccions que poguessin ordenar els responsables del contracte o persona que
designi.
Dipsalut, supervisarà el compliment i la bona execució del contracte, mitjançant
actuacions de comprovació aleatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i
al PAS i de la que aportin els integrants de l’equip tècnic, amb la finalitat de verificar
que el servei prestat per l’adjudicatari s’ajusta les prescripcions establertes en el plec
tècnic.
L’empresa adjudicatària serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que
es dedueixin per a Dipsalut, pels Ajuntaments titulars de les instal·lacions objecte del
servei contractat o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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12.1.- Indicadors d’execució de programa
L’empresa adjudicatària informarà a Dipsalut, amb periodicitat trimestral, dels següents
indicadors:
Per cada programa, per objecte de risc i tipus d’acció:
1- % d’accions executades sobre el total d’accions anuals.
2- % d’accions executades sobre el total d’accions planificades en el període
informat.
3- % d’accions informades al SIMSAP sobre el total d’accions executades.
4- % d’analítiques informades al SINAC sobre el total d’analítiques
executades.
S’especificaran els indicadors descrits per a cadascuna de les accions incloses en
aquesta contractació.
Prescripció 13. Actuacions d’urgència
L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta immediata (abans de 24h) davant
qualsevol urgència en l’àmbit objecte del contracte i que comprometi la salut de les
persones. Els períodes per a respondre amb urgència a les actuacions que es
demandin els establirà Dipsalut en funció del risc per a la salut de les persones.

Prescripció 14. Vigència de la normativa
Qualsevol modificació o derogació de la normativa que regeix el servei objecte del
contracte i que incideixi, directe o indirectament, les prescripcions tècniques d’aquest
plec, s’entendrà automàticament aplicable i, per tant, l’empresa adjudicatària hi estarà
sotmesa segons les condicions que s’acordin.
APARTAT V. Cursos de formació del Catàleg de formació de Dipsalut, en l’àmbit
de control, gestió i prevenció en xarxes d’aigües d’abastament de consum humà
Prescripció 15. Objecte
L’empresa adjudicatària haurà d’impartir els següents cursos:
Tipologia del curs

Certificació

Durada

CURS PER AL PERSONAL MANIPULADOR DE LES
XARXES D’AIGÜES D’ABASTAMENTS DE CONSUM
HUMÀ

Certificat d’assistència amb aprofitament
del curs

5 hores
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Cursos

Nombre
edicions anuals

CURS PER AL PERSONAL MANIPULADOR DE LES XARXES D’AIGÜES
D’ABASTAMENT DE CONSUM HUMÀ

2

S’estima que el nombre màxim aproximat d’hores de formació requerida anualment
serà de 10 hores.
Els cursos es realitzaran preferiblement de dilluns a divendres. L’horari serà de matins
i/o tardes.
Els cursos es realitzaran de forma habitual a la ciutat de Girona, tot i que també es
podran programar algunes edicions, a altres espais de la demarcació de Girona.
Prescripció 16. Objectiu
El servei de formació té com a objectiu oferir la formació necessària, per tal que els
assistents a l’activitat assoleixin els nivells de coneixement suficients per realitzar les
tasques amb les mesures de manipulació i higiene necessàries per evitar riscos per a
de les bones practiques de manipulació, del control de la qualitat de l’aigua i els
aspectes legislatius.
Com a mínim han de rebre formació especifica aquelles persones que treballin
directament amb l’aigua de consum humà en: processos de tractament, neteja,
manteniment i desinfecció de dipòsits i canonades, activitats de presa de mostres, així
com els tècnics responsables i comandaments intermedis que siguin responsables de
les tasques esmentades.
Per desenvolupar la formació, és necessari disposar d’un equip de persones
professionals, que siguin formadors i formadores capacitades per a poder impartir
aquesta formació segons la normativa vigent.
Prescripció 17. Descripció del servei
Tipus de formació i continguts
S’estableix un curs, en llengua catalana.
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Contingut del curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües
d’abastament de consum humà (5h)





L’aigua: cicle biològic, contaminació i origen de l’aigua.
Subministrament de l’aigua de consum humà: tractament, emmagatzematge i
distribució de l’aigua.
Legislació: definicions, control de la qualitat de l’aigua, mostrejos i freqüència.
Protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament (PAG).

Prescripció 18. Funcions de l’adjudicatari i de Dipsalut
L’adjudicatari haurà de realitzar la formació segons els criteris marcats per Dipsalut.
Participar si Dipsalut els ho demana, en l’elaboració del calendari de cursos que es
publicaran en el Catàleg de formació de Dipsalut.
Haurà de fer signar el full d’assistència cada dia als assistents a la formació.
Haurà d’avaluar els coneixements adquirits pels assistents a la formació. L’empresa
adjudicatària haurà de preparar la prova escrita d’avaluació, que entregarà a la
persona responsable de la formació de Dipsalut. Haurà d’avaluar els alumnes, i
entregar a la responsable de formació una relació amb els alumnes que han superat la
formació, i una còpia de la prova escrita.
Seran funcions de Dipsalut:


La coordinació la inscripció de les persones i informar l’empresa adjudicatària
dels alumnes inscrits.



Vetllar per la qualitat del servei. Dipsalut es reserva el dret d’assistir
aleatòriament als cursos programats per efectuar les comprovacions
necessàries.



Dipsalut tramitarà les certificacions dels cursos d’acord amb la legislació vigent.

Prescripció 19. Capacitat del personal formador
L’empresa licitadora haurà de realitzar la formació mitjançant personal de la pròpia
empresa licitadora o per un extern subcontractat.
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Prescripció 20. Recursos necessaris per a la prestació del servei
a) El lloc de realització dels cursos serà majoritàriament a l’aula de formació que
Dipsalut posarà al a seva disposició a la ciutat de Girona. En el cas que es
descentralitzi el curs a un altre municipi, Dipsalut gestionarà el lloc de
realització
b) També es podrà realitzar de manera online, quan Dipsalut ho determini. En
aquest cas, s’utilitzarà l’aplicatiu que Dipsalut indiqui.

L’empresa adjudicatària estarà obligada a:
 Fer un ús adequat dels locals, instal·lacions, aparells i altres recursos emprats
en el servei, procurant-ne una bona conservació i higiene.
 A fer-se càrrec de qualsevol incidència deguda a un mal ús del material i/o
equipaments.
c) Tot el material que es donarà a l’alumne, l’haurà de preparar l’empresa
adjudicatària. Els continguts de les formacions s’hauran d’adequar i revisar
periòdicament seguint la normativa vigent.
L’empresa adjudicatària entregarà el material a l’alumnat per correu electrònic
en format pdf un cop acabada la formació i en còpia a la persona responsable
de Dipsalut.
d) L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec de la gestió integral dels recursos
humans necessaris per a efectuar correctament les tasques d’ execució dels
cursos.
Per a la realització de la formació l’empresa haurà de disposar de les persones
necessàries responsables de dur a terme els cursos de formació.
Sempre que la prestació del servei es realitzi fora de les dependències de
Dipsalut, l’adjudicatari haurà de regir-se per les normes de prevenció de riscos
laborals de la institució on dugui a terme la seva tasca.
L’empresa adjudicatària haurà de preveure amb temps suficient la substitució
dels professionals si fos necessari i en cap cas podran alterar els calendaris
pactats dels diferents cursos. Si es substitueix algun formador s’haurà de
comunicar a Dipsalut.
Prescripció 21. Gestió de la qualitat del servei
Dipsalut ha de controlar el compliment de les condicions d’aquest contracte, a través
de la persona o persones que designi com a responsables del contracte i ha de posar
en coneixement del contractista les deficiències, anomalies o incidències detectades.
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Si es detecten anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el
cost derivat de la seva posterior esmena ha d’anar a càrrec del contractista.
Prescripció 22. Cancel·lació de l’activitat
Dipsalut podrà anul·lar un curs, per qualsevol causa no imputable a l’empresa
adjudicatària fins al dia abans de la realització, sense cap cost per a Dipsalut. En
casos de força major podria anul·lar-se el curs el mateix dia.
Prescripció 23. Marc legal
Dipsalut es reserva el dret de donar noves indicacions sobre les característiques dels
cursos en cas que el marc legal o altres canvis en el programa o en l’entorn així ho
aconsellin.
Prescripció 24. Confidencialitat i propietat intel·lectual
De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril, del
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el
president de Dipsalut, el dia 21 de març de 2018, va aprovar per decret de presidència
la modificació del Registre d’activitats de tractament de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb efectes a partir del 21 de desembre
de 2018, pel qual es regula la responsabilitat de Dipsalut vers el tractament de dades
protegides a les que té accés en desenvolupament de les seves competències.
Pel que fa a la confidencialitat i propietat intel·lectual caldrà tenir en compte:
1. L’empresa adjudicatària i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest plec
es comprometen al compliment de la legalitat vigent en relació amb la protecció
de dades de caràcter personal i a garantir la confidencialitat de tots els
processos desenvolupats en el marc d’aquesta contractació.
2. Tots els materials, continguts i dades generades, així com la seva explotació i
publicació seran propietat de Dipsalut i qualsevol ús que se’n vulgui fer haurà
de ser autoritzat prèviament per l’organisme.
3. En cas que es realitzi algun tipus d’enregistrament audiovisual d’alguna de les
intervencions realitzades, on els alumnes siguin clarament identificables, caldrà
comptar amb la corresponent autorització dels alumnes segons la normativa
vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Núm. Exp. 2021/1913 –Salut Ambiental– Plec tècnic Pt03 i Pt04– Pàg. 31

APROVAT
25/08/2021 13:35

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 32 de 157

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35

APROVAT
25/08/2021 13:35

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Annexos
Annex 1. Quadre resum de les accions incloses al programa de suport a la gestió
municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03) i per
l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04),
del catàleg de serveis de Dipsalut i la freqüència que caldrà realitzar-les
Annex 2. Quadre d’accions incloses al programa de suport a la gestió municipal
directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03) i per l’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04), del catàleg
de serveis de Dipsalut i de la documentació generada per cada una d’elles
que cal introduir al SIMSAP.
Annex 3. Documentació complementària: models de formularis, d’informes i
d’aplicacions informàtiques.

Annex 1. Quadre resum de les accions incloses als programes Pt03 i Pt04 i la
freqüència amb que caldrà realitzar-les.

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà
Accions
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG

Freqüència d'accions
Cada 4 anys. 1 de 4

Descripció i caracterització de l'abastament. PAG. Actualització

Anual 3/4

Descripció i revisió dels dipòsits.

Variable

Analítica completa ACP a la sortida d'ETAP o dipòsit de capçalera

Variable segons R.D 140/2003

Analítica completa ACP a la xarxa

Variable segons R.D 140/2003

Analítica control ACN a la sortida d'ETAP o dipòsit de capçalera

Variable segons R.D 140/2003

Analítica control ACN a la xarxa

Variable segons R.D 140/2003

Analítica control ACN a la sortida del dipòsit de distribució

Variable

Analítica control ACP a la sortida del dipòsit de distribució

Variable

Analítica de radioactivitat ARA a la xarxa. Dosi indicativa

Variable

Analítica de radioactivitat ARA a la xarxa. Radionucleòtids naturals

Variable

Analítica de radioactivitat ARA a la xarxa. Radionucleòtids artificials

Variable

Analítiques suplementaries. Paràmetres físics i químics

Variable segons incidències
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Analítiques suplementàries. Paquets cromatogràfics ( plaguicides ,
organoclorats )
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres
físics i químics o microbiològics
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Variable segons incidències
Variable segons incidències

Analítica de captació

Variable

Visita d'assessorament i avaluació de la implantació del sistema
d'autocontrol

Anual

Dossier tècnic (PAG+PAM+APPCC+SINAC)

Cada 4 anys. 1 de 4

Dossier tècnic actualització

Anual 3 de 4

Registres

Anual

Pt04. Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor
Accions

Freqüència d'accions

Analítica d'aigua de l'aixeta del consumidor ACI amb determinació de
coure, plom, níquel, ferro i crom. Resultat i valoració
Analítica de l’aigua de l’aixeta del consumidor ACN s/m. Resultat i
valoració

Anual
Variable

Dossier tècnic (per municipi )

Anual

Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies

Variable segons incidències

Annex 2. Quadre d’accions incloses al programa de suport a la gestió municipal directa dels
abastaments d’aigua de consum humà (Pt03) i per l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua
a l’aixeta del consumidor (Pt04), del catàleg de serveis de Dipsalut i de la documentació
generada per cada una d’elles que cal introduir al SIMSAP

Full
notificació
d'actuació

Informe format
PDF

Formulari (
nombre de
camps)(1)

PLA DE CARACTERITZACIÓ DE
L'ABASTAMENT. PT03
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG.
Actualització
Descripció i revisió dels dipòsits.

Plànols

Alt risc
ALBARÀ PDF

INFORME PDF

SI (175 )

ALBARÀ PDF
ALBARÀ
PDF

INFORME PDF

SI (175 )

INFORME PDF
PDF
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PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DE
L'AIGUA. Pt03 i Pt04

Qualsevol de les analítiques d'aigua

BUTLLETÍ
ANALÍTIC (1);
INFORME DE
VALORACIÓ DE
RESULTATS
ANALÍTICS (1)

SI ( 15 -80 )

INFORME PDF

SI ( 80 )

ALBARÀ PDF

INFORME PDF

SI ( 5 )

ALBARÀ PDF

INFORME PDF

SI ( 5 )

ALBARÀ PDF

PLA D'ASSESSORAMENT. Pt03
Visita d'assessorament i avaluació de la implantació del
sistema d'autocontrol
ALBARÀ PDF

DOSSIER TÈCNIC. Pt03 i Pt04
Dossier tècnic
Dossier tècnic actualització (graella o graella +
modificacions)
Registres

PDF

(1) Aquestes són dades aproximades i
subjectes a modificació en el transcurs del
contracte

Annex 3. Documentació complementària: models de formularis i d’informes.
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PT03. PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ MUNICIPAL
DIRECTA DELS ABASTAMENTS D’AIGUA DE CONSUM

PAG
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DEL
PARC
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1. INTRODUCCIÓ
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L’aigua és essencial per a la vida però, tot i així, pot actuar com una font important de difusió de
malalties. Totes les parts implicades en el subministrament d’aigua a la població han de prendre
les mesures oportunes per prevenir els riscs associats al seu consum (Generalitat de Catalunya,
Departament de Salut, 2005). En aquest context, conflueixen els esforços de les entitats gestores
del subministrament, dels ajuntaments, de la Generalitat de Catalunya i també de Dipsalut.
El RD 140/2003, estableix els criteris sanitaris de l’aigua de consum en el seu article 18.5. Aquest,
especifica que cada gestor de tot o part d’un abastament ha d’elaborar un Protocol d’Autocontrol
i Gestió del Subministrament (PAG) corresponent.
L’entrada en vigor de les disposicions de la Directiva 2013/51/Euratom del Consell, de 22
d’octubre de 2013, pel qual s’estableixen requisits per a la protecció sanitària de la població
respecte a les substàncies radioactives a les aigües destinades al consum humà, fa necessari
introduir aquest nou marc regulador al Reial Decret 140/2003 i s’incorporen en el RD 314/2016,
de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el RD 140/2003, i en el qual s’adopten nous criteris bàsics
per a la protecció de la salut de la població contra els perills derivats de les radiacions ionitzades,
naturals o no, per les aigües de consum humà.
Així mateix, el RD 902/2018, pel qual es modifica el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i les especificacions dels
mètodes d’anàlisi. Addicionalment, s’afegeix un Article 18 bis.

<< Article 18 bis. Objectius del Protocol d’autocontrol i gestió del proveïment.
El Protocol d’autocontrol i gestió del proveïment ha de:
a) Comprovar que les mesures aplicades per controlar els riscos per a la salut humana
en tot el proveïment, a partir de la captació inclosos el tractament,
l’emmagatzematge i la distribució, són eficaços i que l’aigua en el punt de
compliment és salubre i neta.
b) Facilitar informació sobre la qualitat de l’aigua de consum humà subministrada a fi
de demostrar el compliment de les obligacions que estableix l’article 5 i dels valors
paramètrics previstos a l’annex I.
c) Determinar els mitjans més adequats per reduir el risc sobre la salut humana.
Reial decret 902/2018
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El present document descriu l’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Andreu del Parc.
El PAG serà específic i exclusiu per a cada municipi i contindrà els procediments previstos per ser
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aplicats deforma rutinària i mantenir les condicions higiènic - sanitàries de la infraestructura que
subministra aigua de consum humà. Qualsevol modificació que es realitzi sobre el
subministrament i/o l’autocontrol haurà de quedar reflectida en el present protocol.
La metodologia escollida per garantir el compliment tant del RD 140/2003 com del Pla de
Vigilància és l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC o HACCP).
La responsabilitat de l’aplicació del sistema APPCC per tal de controlar el possible risc contra la
salut i de la formació de l’equip de treball corresponent, recau sobre els ens gestors del servei
d’aigua.
El present document estableix les línies genèriques que han de regir qualsevol sistema
d’autocontrol i que puguin elaborar els ens gestors i, d’altra banda, permet conèixer a grans
trets el Programa de Vigilància del Departament de Salut.
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2. EL MUNICIPI

3. LA GESTIÓ
3.1

L’AJUNTAMENT

L'ens gestor del present document és el propi Ajuntament del municipi De Sant Andreu del Parc,
del qual esfaciliten les dades a la següent taula:
Nom/Raó social: Ajuntament de Sant
Andreu del Parc
Direcció: Ajuntament de Sant Andreu del
Parc

NIF: P17XXXXX

Comarca:
Municipi: Sant Andreu del Parc

Codi Postal: 17XXX

Telèfon/ Fax:
Correu electrònic:

A continuació es presenta l’estructura jeràrquica de l’ens en l’àmbit de la gestió d’aigües de
consum humà.

ALCALDE

REGIDOR

ADMINISTRATIVA

ALCALDE
ALCALDE
ALCALDE
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descrites.

Càrrec

Responsabilitat

Requeriments de
qualificació

ALCALDE

Direcció i coordinació de l’ens. Responsable,
administrador, control i gestió de l’abastament al
SINAC.

No aplica

REGIDOR

Suport a la direcció i coordinació.

No aplica

Control documental i suport administratiu a la
gestió del servei.

No aplica

ADMINISTRACIÓ

BRIGADA/AGUTZIL

3.2

Responsable del manteniment de les
instal·lacions, autocontrol de l’abastament i
control del procés de potabilització i desinfecció
de l’aigua.

Disposa del Curs de
manipulador de xarxes
d’aigües d’abastament de
consum humà

DIPSALUT PROVEÏT PER XXX: Grup assessor

XXX és el proveïdor de Dipsalut per al desenvolupament del Programa Pt03 de Suport a la Gestió
Municipal Directa dels Abastaments d’Aigua de Consum Humà.
3.2.1 RESPONSABILITATS I TASQUES A DESENVOLUPAR
XXX és l’entitat encarregada de realitzar les següents tasques als municipis o zones de
subministrament adscrites al programa Pt03:
-

Establir i implementar per a les xarxes d’abastament d’aigua de consum humà el
Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) i el Pla de control analític segons el RD
140/2003, RD 314/2016 R i RD 902/2018.

-

Actualitzar i fer el seguiment de la implantació per a cadascun dels abastaments
del (PAG).

-

Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal manipulador de les xarxes
d’aigua de consum humà.
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Implementar un sistema de transmissió de dades que faciliti als ajuntaments la
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tasca de participació en el SINAC.
3.2.2 DADES GENERALS DeL PROVEÏDOR
A la següent taula es mostra el responsable per part de XXX en el programa Pt03 i les dadesde
l’empresa:
Denominació:

XXX

NIF/CIF:
Persona Responsable:
Telèfon i/o e-mail:
Sistema de qualitat:
Documentació contractual:

L’organigrama que XXX té estructurat per al desenvolupament del programa Pt03- Programa de
suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà ésel següent:
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COORDINADORA
RESPONSABLE

TÈCNICA INTERLECUTORA

TÈCNICS ASSESSORS

LABORATORI

MOSTREJADOR

MOSTREJADOR

MOSTREJADOR
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Les dades del laboratori són les següents:

Denominació

XXX

NIF/CIF:
Persona Responsable:
Telèfon i/o e-mail
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4. DOCUMENTACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
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La desinfecció sistemàtica de les aigües de consum públic és una de les actuacions de salut
ambiental que ha salvat més vides humanes (segons Canal Salut de la Generalitat de Catalunya).
L'aplicació de desinfectants a l'aigua de consum ha estat, i encara és un mitjà imprescindible per
garantir-ne la salubritat, tot evitant la transmissió de malalties infeccioses d'origen hídric. Es
coneixen diversos sistemes de desinfecció de l'aigua, però la cloració és el més emprat per tenir
una correcta desinfecció de l’aigua de l’abastament.
Al següent apartat, es relacionen els productes químics comercials utilitzats a la zona de
subministrament, indicant per a cadascun d’aquests el principi actiu del producte i la
concentració del mateix.

4.1

PRODUCTES QUÍMICS

Les fitxes de seguretat dels productes utilitzats en el tractament de l’aigua es mantenen
actualitzades i amb els documents corresponents per complir Reglament (UE) nº 528/2012 del
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i ús dels
biocides, per Tipo de Producte 5 (PT5).
Altrament, les substancies utilitzades en el tractament de l’aigua se’ls hi aplicarà la legislació
comunitària relativa a substancies químiques, que compren el Reglament (CE) nº 1907/2006 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació,
l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químic (REACH).
S’ha de tenir en compte que l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) realitza controls
periòdics de la qualitat de l’aigua dels abastaments públics per al consum humà. En algunes
mostres, s’ha detectat, de manera puntual, elevades concentracions de clorats que han estat
atribuïdes a la solució d’hipoclorit sòdic addicionat per tractar l’aigua.
La major part de la concentració de clorat quantificada en aquestes mostres és deguda a la
degradació de la solució d’hipoclorit sòdic, sobretot degut a un temps llarg d’emmagatzematge
en abastaments que tracten poca aigua i que fan poca renovació de les existències del producte.
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Per tant, cal que els gestors de l’abastament revisin les condicions de compra, emmagatzematge
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del producte i realitzin un registre dels productes químics (es disposa d’un registre pel control
de l’estoc del desinfectant veure l’ANNEX Vlll).
A les següents taules es detallen les substàncies utilitzades i els proveïdors:
SUBSTÀNCIES I MATERIALS

PROVEÏDOR
FITXA TÈCNICA2

HIPOCLORIT SÒDIC

FITXA TÈCNICA DE SEGURETAT

Seguidament presentem les dades de l’empresa LINDAMER, S.L. que és l’empresa proveïdora de
l’Hipoclorit Sòdic:

Denominació
NIF/CIF
Adreça
Telèfon i/o e-mail
Documentació contractual3:
Certificats de l’empresa:

4.2

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

L’entitat detallada a continuació realitza el servei de Neteja i Desinfecció de les instal·lacions de
subministrament d'aigües de consum humà.

2
3

Veure Annex VI
Veure Annex VI
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Les dades de l’entitat són:
Nom / Raó social:

NIF:

Direcció:
Comarca:
Municipi:

Codi Postal:

Telèfon:
Correu electrònic:
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5. ZONA DE SUBMINISTRAMENT
El municipi de Sant Andreu del Parc disposa d’una Zona de Subministrament (ZS) anomenada ZS Sant
Andreu del Parc:

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DEL
PARC

ZS SANT ANDREU
DEL PARC
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ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT DE LA ZS SANT ANDREU
DEL PARC
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A la següent taula s’identifiquen les diferents instal·lacions de la ZS Sant Andreu del Parc:

5.2

Codi

Tipus d’Instal·lació

INST_1

Captació

INST_2

XXX

INST_3

XXX

INST_4

XXX

INST_4

XXX

INST_5

XXX

INST_6

XXX

INST_7

Xarxa

Denominació

INFORMACIÓ DEL CABAL SUBMINISTRAT

Segons la informació aportada per l’Ajuntament De Sant Andreu del Parc, ....
Segons el que s’ha dit en aquest apartat i en la descripció de les instal·lacions en l’apartat 6.1
d’aquest document, s’estimen els següents cabals a l’abastament:
Dotació en alta / baixa

Punt de la ZS

3

Observacions

Pou 1

169 m /dia

Comptabilitzat

Pou 2

70 m3/dia

Comptabilitzat

Pou 3

72 m3/dia

Comptabilitzat

Dotació en alta

Dotació en baixa

Cabal

3

Dipòsit de Sant Andreu del
Parc

260 m /dia

Comptabilitzat

Xarxa de Sant Andreu del
Parc

200 m3/dia

Comptabilitzat
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L’Ajuntament de Sant Andreu del Parc no disposa de plànols actualitzats de l’abastament, a continuació es mostra una imatge amb la localització de les

diverses instal·lacionsi els corresponents punts de mostreig de xarxa.
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AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES
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S’ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) còpia de les resolucions conforme s’atorguen
a l’Ajuntament de Sant Andreu del Parc les concessions de l’aprofitament de les aigües
subterrànies i superficials per a l’abastament de la població.

5.5

DESCRIPCIÓ DE LA ZS SANT ANDREU DEL PARC

En el següent capítol es descriuen les instal·lacions hidràuliques existents i que actualment
conformen el sistema d’abastament d’aigua potable de la ZS Sant Andreu del Parc.
Captacions:
A. Descripció:

B. Propostes de millora:

Tractament:
A. Descripció:
B. Propostes de millora:
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Dipòsits:
A. Descripció:
B. Propostes de millora

Xarxa de distribució:

ZS Sant
Andreu del
Parc
Punt principal
Punt alternatiu

A continuació es presenten les fitxes identificatives de cadascuna de les instal·lacions de la ZS
Sant Andreu del Parc:
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PROJECTES I CALENDARIS D’OBRES I MILLORES DE LA ZONA DE
SUBMINISTRAMENT

Els projectes i actuacions previstes a executar a l’abastament per tal de millorar les instal·lacions
es troben descrits al Pla Director de l’Abastament.
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6. PLA DE PRESA DE MOSTRES PER ALS AUTOCONTROLS
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Al Pla de control analític es defineixen els punts on es realitzaran els mostrejos, la tipologia i la
freqüència d’aquests per la zona de subministrament.
Seguint la taula 3 del Pla de Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de
Catalunya, el RD 902/2018 i el RD314/2016 les analítiques que corresponen són:
ZS SANT ANDREU DEL PARC
Determinacions analítiques a realitzar (2)
Localització (1)

Denominació
DR

EO

ACN

ACP

AR

Supl.

XARXA

DIPÒSIT
CAPÇALERA
(1) Localització: dipòsit de capçalera, xarxa,…
(2) DR: Determinació de desinfectant residual
EO: Examen organolèptics
ACN: Anàlisi de control.
ACP: Anàlisi completa.
AR: Anàlisi de Radioactivitat
Supl: Anàlisi suplementària
ND: Anàlisi Nucli disseminat
(3) DI: Determinació de la Dosis Indicativa
(4) Última ACP feta l’any 2019

Per a la determinació del DR I EO podeu consultar l’Annex IV, PAM – 1

La planificació d’anàlisi per a l’any vinent es troba a l’Annex III del present document.
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7. PROCEDIMENTS DE NOTIFICACIÓ D’INCOMPLIMENTS
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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En cas que el laboratori d’anàlisi i control XXX detecti un control d’anàlisi de Dosi Indicativa (DI)
que superi la normativa, es realitzarà un remostreig quan detecti en una anàlisi de radioactivitat,
de caràcter inicial, els valors que superin el que indica la normativa vigent, es realitzarà el càlcul
de la DI, segons les especificacions de l'apartat 5 del RD 314/2016.
En el cas de la confirmació del remostreig es procedeix a comunicar aquest incompliment a
l’ajuntament, a Dipsalut i als Serveis de l’Agència de Salut Pública corresponents.
Pel que fa a la resta de paràmetres, quan el laboratori d’anàlisi i control XXX, detecti que
s’incompleix algun dels valors establerts, per tal de mantenir la qualitat de l’aigua, es procedeix
a comunicar aquest incompliment a l’ajuntament, a Dipsalut i als Serveis de l’Agència de Salut
Pública corresponents.
El procediment d’actuació per a la gestió d’incompliments i anomalies es troba descrit a l’Annex
IV, PAM-4.
A continuació es presenten els procediments a seguir en cas de detecció d’un incompliment o
d’una anomalia:
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GESTIÓ INCOMPLIMENTS DE PARÀMETRES DE LES PARTS A, B, C I D AMB
CONCENTRACIONS QUE IMPLIQUEN LA NO APTITUD DE L’AIGUA

Servei proveït per

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 63 de 157

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35

APROVAT
25/08/2021 13:35

T03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DEL PARC

PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ
(PAG)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

7.2

Rev. 0
Pàgina 29 de
107

GESTIÓ ANOMALIES DELS VALORS PARAMÈTRICS DE LA PART C QUE NO
IMPLIQUEN LA NO APTITUD DE L’AIGUA
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8. SISTEMA D’AUTOCONTROL: APPCC I PLANS
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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8.1

FORMACIÓ D’UN EQUIP DE TREBALL

L’aplicació del sistema APPCC requereix, en primer lloc, la formació d’un equip de treball
multidisciplinari. Format per persones de diferents àmbits, tenint així un ampli ventall de
coneixements amb l’objectiu de desenvolupar un pla de treball transversal i comú basat en la
comunicació.
Les persones que constitueixen el grup APPCC són:


Ajuntament de Sant Andreu del Parc: responsable de la implantació del protocol
d’autocontrol i gestió(PAG)



Dipsalut proveït per XXX: grup assessor

La informació detallada de l’equip de treball format per a l’aplicació del sistema APPCC es troba
a l’apartat 3 d’aquest document.

8.2

DIAGRAMA DE FLUX

Es tracta d’establir el circuit lineal de l’aigua de forma seqüencial, per tal de preveure en cada
etapa del procés productiu de l’aigua els possibles perills que s’hi poden trobar i afectar-ne la
salubritat. Diagrama per a la ZS Sant Andreu del Parc:

CAPTACIONS



TRACTAMENT

EMMAGATZEMATGE

XARXA DE
DISTRIBUCIÓ

Captació. S’ha de descriure l’origen de l’aigua. Si es tracta d’aigua subterrània (pou,
mina...) o superficial (riu, embassament natural o artificial...); coordenades UTM si es
tracta de pous; nom de la gestora que subministra l’aigua, volum/dia i punt de
lliurament si es tracta de compra en alta, registres d’analítiques, etc.



Tractament de l’aigua crua. Descriure tots els tractaments que rep l’aigua: filtració,
floculació...; tipus de desinfectant i de dosificació: automàtica, manual, amb
telecontrol...; fitxa tècnica dels productes emprats, etc.
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Equips, instal·lacions, maquinària, etc., que formen part del sistema d’abastament. Ex.
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Si es tracta d’un dipòsit, indicar si és de capçalera o de distribució, el volum, les
coordenades UTM, si disposa de protecció perimetral, equipaments com ara
ventilacions, arquetes d’home, etc.


Materials de construcció de cada component de les instal·lacions del servei
d’abastament. Ex. Si es tracta d’un dipòsit s’indicarà si és de formigó, si està pintat...; si
es tracta de la xarxa de conducció es detallarà si és de ferro galvanitzat, de PVC, de
plom...

Completaran la informació:


Registres històrics que permetin visualitzar la demanda d’aigua per zones al llarg de
l’any: els comptadors dels usuaris, els comptadors instal·lats a sortida de planta o a
punts estratègics de sectorització de zones, sistemes de telecontrol, etc.



Registres històrics d’anomalies, incidències i incompliments detectats en el sistema de
subministrament, així com de les reclamacions dels usuaris.

8.3

QUADRE DE GESTIÓ

En aquest apartat s’identifiquen i analitzen els possibles perills en cadascun dels punts del procés
indicats al diagrama de flux.
Es defineix perill com qualsevol agent que pot causar un dany i risc, com la probabilitat que
aparegui un perill. En el procés del subministrament d’aigua, els perills poden ser:
-

Agents microbiològics

-

Agents químics

-

Agents físics: Manca de cabal d’aigua o manca de pressió en el subministrament al
consumidor

A continuació s’exposen, els perills més comuns que poden aparèixer a cada punt del procés,
així com algunes de les mesures preventives que es podrien aplicar segons el cas.
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Registres

de Control de la variació de la Caldrà actuar sobre el sistema Registre d’incidències i
composició de l’aigua
de dosificació de reactiu
de manteniment

Sistema de vigilància

d’analítiques

Mesures preventives

Contaminació degut a la filtració/ lixiviació Realització
d’un abocament
control

de Control de la variació de la Neteja del dipòsit o buscar
composició de l’aigua
una font alternativa

d’analítiques

Buscar una font alternativa

de Control de la variació de la
Neteja del dipòsit o dels filtres
composició de l’aigua

Control del nivell d’aigua
del dipòsit.

canonades

de manteniment

Registre d’incidències i

Analítiques periòdiques
Seguiment de la presència
Realitzar la barreja adequada de
control
del
de l’agent químic segons
de cabals de les diferents paràmetre. Registre de
pla analític de seguiment
captacions
manteniment de les
establert
instal·lacions.

Registre d’incidències

d’analítiques

control

Realització
control

Cabal d’aigua insuficient. Reserves d’aigua Disposar d’un altre punt de
insuficients. Manca o insuficiència de
captació

Arrossegament de sorres o contaminació
del subsol.

Contaminació degut a la filtració/lixiviació Aportació de cabal determinat
d’un abocament
de cada captació

Dissolució de l’agent químic present al sòl

Realització

Causes

PT03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum


Perills
Agents
microbiològics

Agents químics

Agents físics

Disposar d’una altre línia de Control del nivell d’aigua Reparar
les
del dipòsit.
malmeses
captació.

precipitacions. Augment estacional de la
Normatives d’ús racional de
població. Variació del comportament en les
l’aigua
diferents èpoques de l’any (reg, pics..)

Les canonades de captació fora servei.
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ARBRE DE DECISIONS PER LA DETERMINACIÓ DELS PPC
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Un cop identificats els perills i les seves causes per a cadascun dels punts del procés, s’haurà de
determinar en quins d’aquests punts el control és crític (PCC). Això requereix donar resposta a
cadascuna de les preguntes que es plantegen al següent arbre de decisions:

STOP

Punt de control crític

P3

Pot haver-hi una contaminació o augmentar el perill
fins a un nivell acceptable?

STOP

STOP
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DETERMINACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS
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Després d’aplicar l’arbre de decisió en les diferents etapes del diagrama de flux, s’han considerat
els següents punts de control crític:
PCC 1:

8.6

DIAGRAMA DE FLUX AMB ELS SEUS PUNTS CRÍTICS

CAPTACIONS

TRACTAMENT

EMMAGATZEMATGE

XARXA DE
DISTRIBUCIÓ

PPC1

8.7

ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA

La vigilància és el mecanisme que s’utilitza per comprovar si els PCC estan sota control i no se
superen els límits crítics definits.
Perill crític : PCC1
Etapa del procés

Tractament de l’aigua

Descripció del perill

Quantitat de desinfectant incorrecte

Límit crític

Entre 0.2 i 1 ppm

Mesures preventives

Determinació de desinfectant residual present a l’aigua i disposar de
suficient existències de reactiu.
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Sistema de vigilància
Què?

Que el sistema de cloració funcioni correctament, i existeixi suficient reactiu

Qui?

El responsable de manteniment de les instal·lacions

Com ?

Determinació de desinfectant residual i d’existències de reactiu

Quan?

Diàriament

On?

Al Dipòsit

8.8

ESTABLIMENT DE MESURES CORRECTORES

A continuació es descriu l’acció correctora que caldrà aplicar quan el sistema de vigilància detecti
que un límit crític està fora de control.
Perill crític : PCC1
Responsable

Acció correctora

8.9

Responsable de manteniment de les instal·lacions
Caldrà actuar sobre el sistema de dosificació de reactiu a la canonada
d’impulsió o proveir d’existències

VERIFICACIÓ I REVISIÓ

L’establiment d’un sistema de gestió de la qualitat de l’abastament basat en el sistema d’APPCC,
permet una correcta implantació i seguiment de les activitats de revisió i verificació per tal
d’assegurar la implantació del Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament d’aigua potable
de la ZS Sant Andreu del Parc les realitzarà Dipsalut a través del seu proveïdor de serveis.
La planificació d’aquesta activitat s’ha dissenyat de manera que es realitzaran com a mínim dues
visites anuals, una de descripció de l’abastament i una d’assessorament repartides de forma
homogènia al llarg de l’any, i la presa de mostres d’aigua en els dipòsits i xarxa de distribució
segons planificació anual.
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A cada visita es verificarà que les mesures de control es realitzin seguint les indicacions
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establertes per a cada punt crític de control. Es revisaran els límits crítics a partir de l’avaluació
dels resultats obtinguts, així com les accions correctores aplicades en cas de desviacions.
A les visites d’assessorament, per part dels tècnics de XXX, es portaran a terme les següents
accions:
Valoració del Protocol d’Autocontrol i Gestió
(comprovar si existeixen modificacions)
Avaluació del nivell d'implantació del sistema
d'autocontrol

Control in situ de clor lliure residual (la xarxa)

Recomanacions i mesures correctores a aplicar a
la Zona de Subministrament

8.10 PREREQUISITS
Es llisten i es defineixen a continuació la relació de prerequisits que permetran controlar, de
forma efectiva, els perills significatius identificats en el servei de subministrament de l’aigua.


Pla de Control Analític (veure PAM-1 i per veure la planificació anual Annex III)



Pla de Formació del Personal



Pla de Neteja i Desinfecció (Veure PAM-2)



Pla de Manteniment (veure PAM-3)



Pla de Calibratge



Pla de Control dels Proveïdors i Traçabilitat
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8.11 PLA DE CONTROL ANALÍTIC
Aquest pla està definit en l’apartat 7 d’aquest document. Teniu informació addicional per a la
gestió del Pla de Control Analític a l’ Annex III i Annex IV PAM-1, PAM-4 i PAM-5.
Per al registre de les accions d’aquest Pla podeu consultar l’Annex VIII.

8.12 PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL
Segons s’especifica al Reial Decret 140/2003 i al document Vigilància i control sanitaris de les
aigües de consum humà a Catalunya, els gestors han de vetllar pel manteniment de les normes
d'higiene (comportament i hàbits) del seu personal i han d'incloure entre les seves prioritats
donar la formació suficient i les instruccions necessàries per garantir el subministrament d'aigua
apta per al consum humà i, en conseqüència, per evitar o minimitzar el risc de causar malalties
o efectes perjudicials als usuaris o consumidors.
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La formació pot ser impartida per personal de l'entitat gestora o per un ens extern autoritzat.
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Els assistents a les activitats de formació han d'assolir nivells de coneixement suficients per
realitzar les tasques de manipulació i higiene amb les mesures necessàries per evitar riscos per
a la salut de la població. El temari ha d'incloure: aspectes generals del cicle hidrològic i de les
parts del sistema de subministrament, coneixements dels paràmetres perjudicials per a la salut,
bones pràctiques de manipulació, control de la qualitat de l'aigua i els aspectes legislatius. Com
a mínim, han de rebre formació específica aquelles persones que treballin en contacte directe
amb l'aigua de consum humà en:


Processos de tractament



Neteja, manteniment i desinfecció de dipòsits i canonades



Activitats de presa demostres

Així com els tècnics i comandaments intermedis que siguin responsables de les tasques
esmentades.
Per al registre de les accions d’aquest Pla podeu consultar l’Annex VII.

8.13 PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
L’objectiu principal del pla de neteja i desinfecció, és controlar i eliminar els contaminants que
poden alterar la qualitat de l’aigua. Per aquesta raó, s’estableix un programa de neteja i
desinfecció de les instal·lacions, tant per a l’emmagatzematge com per a la xarxa de distribució.
Una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d'una neteja exhaustiva.
Per a la realització de la neteja i la desinfecció s'utilitzaran sistemes de tractament i productes
aptes per l'aigua de consum humà seguint instruccions de l’Annex IV, PAM-2.
Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal qualificat,
amb totes les mesures de seguretat necessàries i informant als usuaris per evitar possibles
accidents.
La freqüència de la neteja dels dipòsits és anual i en el cas de neteja de canonades s’ha de fer al
finalitzar la reparació d’una avaria de la xarxa o al realitzar una instal·lació nova.
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Les empreses de neteja i desinfecció no necessiten registre sanitari però hauran de facilitar als
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gestors de les instal·lacions els documents i registres que permetin acreditar els procediments
aplicats en les tasques de manteniment i neteja.
Pel registre de les accions d’aquest Pla podeu consultar l’Annex VIII.

8.14 PLA DE MANTENIMENT
Es realitza un Pla de Manteniment de cadascuna de les instal·lacions existents a la zona
d’abastament per tal de minimitzar els perills identificats. Les instal·lacions a controlar són:


Captacions i bombeig



Tractament de desinfecció



Dipòsits



Xarxa de distribució

Els procediments de revisió i manteniment són fonamentals pel correcte funcionament de les
instal·lacions com a mesura per garantir la qualitat de l’aigua i del seu subministrament. La
revisió de la funcionalitat i de l’estat de conservació de les instal·lacions es basa en la inspecció
d’aquestes instal·lacions d’acord amb les especificacions descrites a la normativa de referència.
El manteniment preventiu dels elements de la instal·lació que ho requereixin, es produirà
d’acord amb les especificacions dels proveïdors i els manuals d’usuari corresponents.
Informació addicional per aquest pla a l’ Annex IV i Annex IV PAM-3.
Pel registre de les accions d’aquest Pla podeu consultar l’Annex VIII.

8.15 PLA DE CALIBRATGE
Els equips emprats per l’anàlisi de lectura directa han d’estar adequadament calibrats i
mantinguts per assegurar que el seu funcionament sigui correcte i que els valors de lectura siguin
fiables. Per aquesta raó, s’estableix un Pla de calibratge on es defineixen els equips a calibrar, el
responsable de l’acció i la seva freqüència.
Una empresa externa especialitzada i acreditada serà la responsable tècnica que durà a terme
el calibratge de l’aparell. Aquesta empresa lliurarà a l’Ajuntament el corresponent certificat.
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Alhora, l’empresa informarà, al menys un cop a l’any i per escrit, sobre l’estat de conservació de

Per al registre de les accions d’aquest Pla podeu consultar l’Annex VIII.

Anual

Trimestral

Mensual

Setmanal

A continuació es mostra una taula de freqüència de calibratge:

Diari
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l’equip afectats per aquest pla, proposant, si s’escau, millores a introduir.

PLA DE CALIBRATGE
Clorador
Mesura de clor portàtil
Bomba Clorador

8.16 PLA DE CONTROL DELS PROVEÏDORS I TRAÇABILITAT
L’objectiu d’aquest pla és assegurar que els productes utilitzats en les instal·lacions, en la netejai
desinfecció, construcció, tractament de l’aigua, no comprometin la salubritat de l’aigua. Així
mateix, també s’ha d’assegurar que els mètodes de treball dels serveis contractats són adequats
a la normativa i no comporten cap risc.
S’ha de tenir en compte que l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) realitza controls
periòdics de la qualitat de l’aigua dels abastaments públics per al consum humà. En algunes
mostres, s’ha detectat, de manera puntual, elevades concentracions de clorats que han estat
atribuïdes a la solució d’hipoclorit sòdic addicionat per tractar l’aigua.
La major part de la concentració de clorat quantificada en aquestes mostres és deguda a la
degradació de la solució d’hipoclorit sòdic, sobretot degut a un temps llarg d’emmagatzematge
en abastaments que tracten poca aigua i que fan poca renovació de les existències del producte.
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Per tant cal que, els gestors de l’abastament, revisin les condicions de compra i
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d’emmagatzematge del producte.
Amb aquest objectiu s’elaborarà un llistat de proveïdors i serveis en el qual es detallaran les
dades d’identificació social i industrial, especificacions de compra, productes que subministren
o serveis que presta, etc.
Cal tenir en compte que:
-

Els productes de tractament de l’aigua han de complir amb el Reglament (UE) nº
528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la
comercialització i ús dels biocides, per Tipo de Producte 5 (PT5)

-

Els productes de tractament d’aigua compliran les disposicions establertes a l’article 9
del RD 902/2018.

-

Els laboratoris que presten el serveis d’anàlisis, han de complir l’article 16 del RD
140/2003, modificat pel RD 902/2018.

-

L’hipoclorit de sòdic ha d’estar protegit de la llum, i particularment, de l’acció directa de
la llum del sol. S’ha d’emmagatzemar en contenidores de plàstic adequats o en
contenidors metàl·lics amb revestiment intern de cautxú o plàstic, per a la protecció de
la corrosió.

-

Evitar acumular grans volums d’hipoclorit durant més de 2 o 3 mesos, ja que es degrada
amb el temps.

-

En el moment de la recepció, els recipients han d’estar en bon estat i correctament
etiquetats i el producte no ha de presentar terbolesa o sediments.

-

El producte ha de tenir el nivell de puresa indicat pel fabricant. Si els nivells de puresa
han disminuït sensiblement, pot indicar una degradació del producte i cal evitar-ne l’ús.
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9. PROTOCOL D’INFORMACIÓ AL USUARIS
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A menys que no hi hagi una indicació expressa dels serveis territorials de salut sobre
recomanacions específiques a la població, s’informarà als usuaris de manera suficient, adequadai
puntual dels incompliments i anomalies detectades i les mesures correctores acordades si és el
cas. Concretament, la informació i els resultats analítics s’exposaran al taulell d’anuncis de què
disposa l’Ajuntament (que està en un indret cèntric i conegut del nucli).
Així mateix, tota la informació estarà a disposició de qualsevol ciutadà que estigui interessat a
consultar-la, a través de la plataforma del Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social,
del SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo).
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Les definicions seran les incloses en l’article 2 del Reial decret 140/2003, si bé es tindran en

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

compte les següents particularitats:


Autoritat Sanitària: En el marc del Reial decret 140/2003 i d’aquest Programa, autoritat
sanitària és el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Gestor: Tota persona física o jurídica, pública, privada o mixta, que desenvolupi qualsevol
activitat relacionada amb el proveïment d’aigua a població, captació, conducció,
tractament, emmagatzematge i distribució.



Subministrament: Conjunt d’instal·lacions destinades a la captació, conducció, tractament
de potabilització, emmagatzematge, transport i distribució de l’aigua de consum humà fins
a les escomeses dels consumidors, amb la dotació i qualitat previstes en el Reial decret
140/2003 i en aquest Programa.



Tot subministrament contarà amb almenys un tractament de potabilització i un dipòsit de
distribució i/o regulació abans de la distribució de l’aigua de consum humà a la població.



Aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà: La procedent de qualsevol recurs
hídric destinat a aquest fi, en la seva totalitat o en part.



Captació: Aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà: Recurs hídric d’origen
subterrani (galeria, pou, deu), superficial (preses, rierols) o marítim (pous o preses d’aigua
de mar o salobre). En el marc d’aquest Programa i per a les aigües transportades a través
de canals, es considerarà captació el punt d’incorporació de l’aigua als subministraments.



Estació de tractament d’aigua potable (ETAP): Conjunt de processos de tractament de
potabilització situats abans de la xarxa de distribució i/o dipòsit, que contingui més unitats
que la desinfecció. En aquest apartat s’inclouran les estacions dessaladores d’aigua salobre
o de mar que incorporaran, en cas de no tenir-la, una unitat de desinfecció.



Dipòsit: Tot receptacle o aljub, tapat i estanc, la finalitat del qual sigui emmagatzemar aigua
de consum humà, situat en la capçalera o en trams intermedis de la xarxa de distribució.
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Dipòsit de capçalera: Espai on es fa el tractament de desinfecció de l’aigua crua o on es
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rep l’aigua tractada d’una altra entitat gestora.


Dipòsit intermedi: Qualsevol altre espai de regulació o distribució que no sigui
considerat dipòsit de capçalera



Xarxa de distribució: Conjunt de canonades dissenyades per a la distribució d’aigua de
consum humà des de cada dipòsit fins a les escomeses dels consumidors. En cada zona de
proveïment s’establirà coma mínim un nombre de xarxes de distribució que coincideixi
amb el nombre de dipòsits que realitzin distribució a població.



Zona de Subministrament: Àrea geogràficament definida i censada pel departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya a proposta del gestor del proveïment o part d’aquest,
no superior a l’àmbit municipal, en la qual l’aigua de consum humà provingui d’una o
diverses captacions i la qualitat de les aigües distribuïdes pugui considerar-se homogènia en
la major part de l’any. Cada zona de subministrament vindrà definida per quatre
determinants:
a) Denominació única dintre de cada municipi
b) Codi d’identificació (codi zona)
c) Nombre d’habitants abastits
d) Volum mig diari d’aigua subministrada considerant el còmput anual (m3/dia)



Neteja: Consisteix a realitzar el buidatge del dipòsit per retirar la major quantitat
possible de matèria en suspensió i sediments que s’hi hagin pogut dipositar així com la
neteja mitjançant medis mecànics de les parets i aparells interns del dipòsit.



Desinfecció: Exposar totes les superfícies internes del dipòsit a unes condicions de
concentració de desinfectant i temps suficients per prevenir possibles problemes
sanitaris
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qualitat de l'aigua de consum humà (en davant RD 140/2003)


Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 140/2003,
de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de
consum humà.



Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 140/2003,
de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de
consum humà.



Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. Generalitat de
Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut. Pública. Subdirecció
General de Protecció de la Salut (en davant Programa de Vigilància i control)



Autocontrol en el servei de subministrament d’aigua. Manual bàsic de gestió dels riscos
per a la salut. Diputació de Barcelona.



Decret núm. 16 / 1999, de 22 d’abril, sobre abocaments d'aigües residuals industrials al
clavegueram.



Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269, de 10 de
novembre. BOE núm. 269, de 10 de novembre.



Reial Decret 830/2010, del 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la
capacitació per realitzar tractaments biocides.



Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris
per a la prevenció i control de la legionel·losi.



Reglament (UE) núm 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de
2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides, per a tipus de producte 5 (PT5).
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A continuació s’adjunta la proposta de planificació per l’any 2022:
ZS
Sant
Andreu
del Parc
Llegenda
ACNX: Anàlisis de Control normal de Xarxa
ACND: Anàlisis de Control normal de dipòsit capçalera
ACPX: Anàlisis de Complet de Xarxa
ACPD: Anàlisis de Complet de dipòsit
ACNDi: Anàlisis de Control normal de dipòsit intermedi
ACPDi: Anàlisis de Complet de dipòsit intermedi
AR: Anàlisis de Radioactivitat
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PAM-1
PAM – 1: PROCEDIMENT PER A LA DETERMINACIÓ DEL
DESINFECTANT RESIDUAL (DR) I EXÀMENS ORGANOLÈPTICS
(EO)
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DEFINICIONS
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Clor residual lliure o clor lliure: El que no es troba combinat amb cap altre element i té un
poder desinfectant alt.
Clor residual combinat o cloro combinat: el que es combina amb compostos de nitrogen
presents en l’aigua per formar cloramines, que tenen menor poder desinfectant que el clor lliure.
Clor residual total: la suma dels dos anteriors.

MESURA DE DESINFECTANT RESIDUAL (DR)
Per controlar els nivells de clor s’acostumen a utilitzar equips de diagnòstic amb el reactiu DPD
amb escala de colors rosats, per poder comparar els colors, o bé colorímetres portàtils. Segons
el tipus d’equip utilitzat hi pot haver variacions quant als reactius i la utilització d’aquests. Cal
llegir atentament les instruccions de l’equip abans de fer-lo servir.
No es recomana la utilització d’equips del reactiu o-tolidina amb escala de colors grocs, perquè
aquesta escala genera problemes de diferenciació dels nivells de clor, i el reactiu és tòxic i
cancerigen.
En aquest document es detallen els passos a seguir mitjançant un equip fotomètric de detecció
portàtil, ja que és un dels kits comercials més estesos en el mercat.

PRINCIPI
S’emprarà el mètode colorimètric amb reactiu de DPD.
El DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) reacciona amb el clor i altres oxidants forts desenvolupant
una coloració rosada susceptible de ser mesurada, sent proporcional el seu valor a la
concentració de clor residual present. Les cloramines i altres productes organoclorats són
capaços d'oxidar el DPD si la reacció és catalitzada per l' ió iodur.
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INTERFERÈNCIES
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El color i la terbolesa de la mostra poden donar una interferència, aquestes es
corregeixen fent un zero amb la mostra sense reactius (blanc demostra).



La formació de bombolles en les parets internes de les cubetes i brutícia en aquestes, així
com en el fotòmetre poden donar lloc a errors de mesura.

 Grans diferències de temperatura entre el fotòmetre i la temperatura ambiental o de les
mostres, també poden donar lloc a errors de mesura, per exemple a causa de la
condensació d'aigua en l'òptica de l'aparell o en la cubet.

DESCRIPCIÓ
Selecció del punt de mesura
El punt en què es realitzi la mesura haurà de ser de fàcil accés. Es buscarà un punt en què no es
presentin estancaments ni retencions. En el cas que el punt de mostreig sigui una aixeta, abans
de procedir a la presa de mostra, s'haurà de deixar córrer l'aigua durant uns 5 minuts per renovar
l'aigua que pugui estar estancada en la canonada.

Material y Aparells


Fotòmetre portàtil o Kit visual de clor



Cubetes de 10 ml adaptables al fotòmetre

Reactius
Reactiu DPD comercial:


DPD clor lliure



DPD clor total
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REALITZACIÓ DE L’ASSAIG
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Determinació de clor lliure
1. Encendre l’equip pressionant la tecla ON-OFF.
2. Omplir la cubeta amb 10 mL de mostra a analitzar y col·locar el tap. Assegurar-se que
l’exterior de la cubeta estigui completament sec i introduir la cubeta en l’aparell, ajustant
la cubeta a les marques de l’ equip per a la seva perfecta mesura.
3. Pressionar la tecla Zero y esperar uns segons. Quan la pantalla mostri “0.0” l’equip estarà
calibrat a zero.
4. Extreure la cubeta i treure el tap.
5. Afegir el contingut d’ un sobre de reactiu de clor lliure. Col·locar el tap y agitar.
6. Inserir la cubeta en l’ equip i prémer la tecla “read”. El valor de la mesura apareixerà a la

pantalla y s’anotarà en el full de registre (Veure el registre a l’Annex VII.

Exemple de determinació del clor lliure amb un fotòmetre portàtil petit

Determinació de clor total
1. Engegar l’equip pressionant la tecla ON-OFF.
2. Emplenar la cubeta amb 10 ml de mostra a analitzar i col·locar el tap. Assegurar-se que l’exterior
de la cubeta estigui completament sec i introduir la cubeta en l’aparell, ajustant la cubeta a les
marques de l’ equip per a la seva perfecta mesura.
3. Pressionar la tecla Zero y esperar uns segons. Quan la pantalla mostri “0.0” l’equip estarà calibrat
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4. Extraure la cubeta, treure el tap.
5. Afegir el contingut d’ un sobre de reactiu de clor total. Col·locar el tap, agitar i esperar 2 minuts.
6. Inserir la cubeta en l’ equip i prémer la tecla “read”. El valor de la mesura apareixerà a la pantalla
y s’anotarà en el full de registre (Veure Annex VII).

REALITZACIÓ DELS EXÀMENS ORGANOLÈPTICS (EO)
Els exàmens organolèptics consisteixen en la valoració de les característiques organolèptiques
de l’aigua de consum humà: el color, la terbolesa, l’olor i el sabor.
Els exàmens organolèptics s’han de realitzar dos cops per setmana en la sortida de les estacions
de tractament d’aigua o dipòsits de capçalera, així com en els possibles dipòsits intermediaris i
en un punt de la xarxa de distribució.
Per a la determinació d’aquests paràmetres organolèptics s’utilitzen envasos de vidre nets i
transparents, sense cap tipus de coloració.

ELS EXÀMENS DE COLOR I DE TERBOLESA
S’han de dur a terme, sempre que sigui possible, per comparació amb patrons. L’obtenció i
preparació d’aquests patrons pot requerir el suport d’un laboratori.

Reactius elaborats:


Patró de color: patró de 15 mg/l Pt/Co. Cal diluir 7,5 ml del patró de 500 mg/l Pt/Co a
250 ml, en un matràs aforat, amb aigua destil·lada, i després traspassar-lo a una ampolla
de vidre. Cal preservar-lo de la llum. Caducitat: 1 mes.



Patró de terbolesa: patró de 4,8 NTU. S’ha de diluir 0,3 ml del patró de 4000 NTU a 250
ml, en un matràs aforat, amb aigua destil·lada, i després traspassar-lo a una ampolla de
vidre. Cal preservar-lo de la llum. Caducitat: 1 setmana.
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1. Omplir una ampolla de vidre amb la mostra i tapar-la.
2. Barrejar-la per inversió i esperar 30 segons.
3. Fer l’examen de color: comparar el color de les dues ampolles (posant-hi un paper blanc
al darrere), la de la mostra i la del patró de color, tenint en compte la tonalitat marró. En
el full de registre (Annex VII) s’ha d’ anotar el resultats segons el següent criteri:


“no s’aprecia”, si la intensitat del color de la mostra és inferior a la del patró.



“lleuger”, si la intensitat del color de la mostra és igual a la del patró.



“moderat” o “alt”, si la intensitat del color de la mostra és superior a la del patró.
En aquest cas, cal deixar rajar l’aigua fins que es renovi la que hi ha a la canonada,
i repetir l’ examen de color per comprovar si el resultat és el mateix.

4. Fer l’examen de terbolesa: comparar la terbolesa de les dues ampolles, la de la mostra i
la del patró de terbolesa, posant la mà darrere de les ampolles. En el full de registre de
resultats (Annex VII) s’ha d’anotar:


“no s’aprecia”, si la terbolesa de la mostra és inferior a la del patró.



“lleuger”, si la terbolesa de la mostra és igual a la del patró.



“moderat” o “alt”, si la terbolesa de la mostra és superior a la del patró. En aquest
cas, cal deixar rajar l’aigua fins que es renovi la que hi ha a la canonada, i repetir
l’examen per comprovar si el resultat és el mateix.

EXAMEN DE L’OLOR
D’altra banda, s’ha d’olorar l’aigua per intentar detectar alguna olor estranya. Cal remenar
l’aigua en un vas o en un envàs de vidre i olorar-la al mateix temps. En el full de registre de
resultats, s’hi ha d’anotar:


“no s’aprecia”, si no s’aprecia cap olor.
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“lleuger”, si es detecta alguna olor en la mostra.



“moderat” o “alt”, si l’olor de la mostra és superior al olor normal. En aquest cas, cal
deixar rajar l’aigua fins que es renovi la que hi ha a la canonada, i repetir l’examen per
comprovar si el resultat és el mateix.

S’ha d’anotar també el tipus d’olor detectada i si és habitual o es tracta d’un fet aïllat a l’apartat
d’observacions. Com per exemple si es detecta olor de clor o de lleixiu, o si es detecten olors
naturals, com ara de terra humida, florit, llot, fang, flors, etc.

EXAMEN DEL SABOR
Finalment, s’ha de tastar l’aigua per detectar-hi possibles sabors estranys, utilitzant un got de
vidre net. L’examen de gust s’ha de fer només si hi ha presència de clor lliure a l’aigua. Per
degustar d’una manera adequada l’aigua es fa passar successivament d’un costat a l’altre de la
boca. En el full de registre de resultats s’ha d’anotar:


“no s’aprecia”, si no s’aprecien sabors estranys.



“lleuger”, si es detecta algun saber en la mostra.



“moderat” o “alt”, si el sabor de la mostra és superior al sabor normal. En aquest cas,
cal deixar rajar l’aigua fins que es renovi la que hi ha a la canonada, i repetir l’examen
per comprovar si el resultat és el mateix.

En cas que es detectin sabors, s’ha de confirmar la dada, deixant rajar l’aigua fins que es renovi
tota la que hi pot haver a la canonada i repetint l’examen. Com en el cas del color i de l’olor, si
s’hi troba alguna alteració s’haurà d’anotar a l’apartat d’observacions de quin tipus de sabor es
tracta i si és un fet aïllat o habitual.

ALTERNATIVA A LA METODOLOGIA DESCRITA PER REALITZAR ELS EXÀMENS DE COLOR
I TERBOLESA
Si no es disposa del suport d’un laboratori o dels mitjans adequats, una alternativa pot ser la
següent:
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El color: es pot determinar a ull observant l’aigua davant d’una superfície blanca, que farà de
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fons. En el full de registre de resultats, s’hi ha d’anotar:


“no s’aprecia”, si l’aigua és totalment incolora i presenta l’aspecte normal o habitual.



“lleuger”, si s’observa una petita coloració.



“moderat” o “alt”, si la intensitat del color de la mostra NO és l’habitual i es pot
diferenciar perfectament . En aquest cas, cal deixar rajar l’aigua fins que es renovi la que
hi ha a la canonada, i repetir l’examen de color per comprovar si el resultat és el mateix.

La terbolesa: es pot comprovar a ull observant l’aigua davant d’una superfície fosca si hi ha una
alteració o la manca de transparència a l’aigua. Cal d’anotar:


“no s’aprecia” o “lleuger”, si l’aigua és transparent o si s’observa una petita manca de
transparència



“moderat” o “alt” si s’aprecia una manca de transparència en l’aigua i aquesta es veu
tèrbola. Cal anotar si es tracta d’un cas habitual o si és un fet aïllat. En aquest cas, cal
deixar rajar l’aigua fins que es renovi la que hi ha a la canonada, i repetir l’examen de
color per comprovar si el resultat és el mateix.

En el mercat també hi ha equips portàtils per al mesura de terbolesa. Aquests equips es basen
en la nefelometria (mesura de la dispersió que un feix de llum pateix en passar per la mostra) i
aporten un resultat numèric expressat en unitats nefelomètrics (UNF). En aquest cas, per a la
realització de l'assaig de terbolesa, s'han de seguir les instruccions aportades pel fabricant,
anotant en el full DE REGISTRE el valor mesurat, tenint en compte que s'han de prendre mesures
correctores per solucionar el problema de terbolesa, quan se superin els valors de mesura:


1 UNF a la sortida del tractament de desinfecció o dipòsit de capçalera.



5 UNF a la sortida de un dipòsit intermedi i/o en un punt de la xarxa.
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CONTROL DE QUALITAT
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En el cas que s'utilitzin equips de camp per determinar el desinfectant residual (DR) o per a la
valoració de les característiques organolèptiques de l'aigua (EO), aquests seran enviats a calibrar
com a mínim un cop l'any i sempre que es pugui, s'han de fer mesures paral·leles amb altres
equips per comprovar el funcionament d'aquests. El resultat d'aquestes mesures en paral·lel,
s'anotaran en l'apartat d'observacions del full de registre, deixant constància del propietari de
l'altre equip utilitzat i la mesura aportada per aquest. Tota la documentació generada pel
calibratge dels equips de mesura in situ (petició al proveïdor, resultat del calibratge, factura ...)
serà conservat en l'arxiu documental i es tindrà a disposició de l'autoritat sanitària sempre que
es requereixi.
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PAM-2
PAM – 2: PROCEDIMENT PER A LA NETEJA DE DIPÒSITS I
CANONADES
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DEFINICIONS
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NETEJA: Consisteix a realitzar el buidatge del dipòsit per retirar la major quantitat possible de
matèria en suspensió i sediments que s’hi hagin pogut dipositar així com la neteja mitjançant
medis mecànics de les parets i aparells interns deldipòsit.
DESINFECCIÓ: Exposar totes les superfícies internes del dipòsit a unes condicions de
concentració de desinfectant i temps suficients per prevenir possibles problemes sanitaris.

INTRODUCCIÓ
L’objectiu principal del pla de neteja i desinfecció, és controlar i eliminar els contaminants que
poden alterar la qualitat de l’aigua. Per aquesta raó, s’estableix un programa de neteja i
desinfecció de les instal·lacions, tant per a l’emmagatzematge com per a la xarxa de distribució.
Una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d'una neteja exhaustiva.
Per a la realització de la neteja i la desinfecció s'utilitzaran sistemes de tractament i productes
aptes per a l'aigua de consum humà.
Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal suficientment
qualificat, amb totes les mesures de seguretat necessàries i avisant als usuaris per evitar
possibles accidents.
La freqüència de la neteja dels dipòsits és anual i en el cas de neteja de canonades s’ha de fer al
finalitzar la reparació d’una avaria de la xarxa o al realitzar una instal·lació nova.

DIPÒSITS: PRODUCTES, EQUIPS I MATERIALS UTILITZATS
PRODUCTES UTILITZATS


Hipoclorit sòdic

EQUIPS I MATERIAL


Mànega d’aigua a pressió



Analitzador de camp de clor



Raspalls durs



Equips de drenatge d’aigua
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PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
1. Buideu el dipòsit. Si és possible, tancar la canonada d’impulsió perquè no entri aigua al
dipòsit, permetent buidar per consum fins aproximadament 20 cm per sobre del
desguàs. A partir d'aquesta alçada, acabar de buidar sense alimentar la xarxa.
2. Elimineu el fang sedimentat per autoaspiració i/o arrossegament pel desguàs. A
vegades, depenent de l’alçada del desguàs, pot ésser necessària l’extracció manual del
fang.
3. Netegeu mecànicament les parets i fons mitjançant raspall dur i/o equip de neteja amb
mànega d’alta pressió, eliminant restes d'incrustacions i elements estranys. Esbandiu de
nou i elimineu pel desguàs.
4. Prepareu una solució d’hipoclorit sòdic de 100-120 mg/L de clor lliure
5. Desinfecteu mitjançant aplicació sobre parets i sòl de la solució d'hipoclorit sòdic
preparada anteriorment, deixant actuar durant 2 hores. (Si no es disposa d’equip de
neteja d’alta pressió per dosificar el producte es pot fer servir un equip de fumigació
convencional).
6. Aclariu amb aigua neta, amb l’ajuda de la mànega. Buideu l’aigua bruta i ompliu el dipòsit
amb aigua nova.
7. Cloreu el dipòsit de forma ordinària, mentres’omple.
8. Preneu mesures “in situ” de clor residual lliure abans de posar en marxa de nou el
dipòsit. Es recomanen valors propers a 0.5 mg/L.
9. Poseu en funcionament el dipòsit.
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PRECAUCIONS A TENIR EN COMPTE
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Preferiblement no realitzeu treballs en solitari, si no és possible, tenir la precaució de
disposar dels mitjans per poder avisar i ésser atès ràpidament en cas d’accident.



Utilitzeu els equips de protecció individual pertinents.



Els productes químics s’hauran de guardar en un magatzem específic, dins l’envàs
d’origen, ben tancat i protegit de la llum.



Eviteu el contacte amb els ulls, mucoses i zones sensibles o malaltes de la pell. En cas de
contacte renteu-vos immediatament amb aigua abundant.



En cas d'ingestió aneu immediatament al metge i mostreu-li l'etiquetatge de l'envàs.



Es recomana portar roba resistent a agents químics total, amb protecció de cap, guants,
botes, ulleres i mascareta.



Tots els abocaments procedents de qualsevol neteja i desinfecció, hauran de complir la
legislació mediambiental vigent, especialment pel que fa als límits màxims permesos per
abocaments a llera pública o clavegueram connectat a sistema de sanejament públic, en
funció de la ubicació de cada instal·lació.

DOCUMENTACIÓ I ARXIU
L’actuació quedarà registrada en “Registre de neteja de dipòsits i canonades” que es troba ubicat
al Annex VII del PAG. Tota la documentació relativa a la neteja i desinfecció (albarà, registre
d'actuació, paràmetres analítics realitzats i certificat del treball) quedarà també recollida en
aquest apartat del Dossier.

PROTOCOL DE PREPARACIÓ DE SOLUCIONS D’HIPOCLORIT SÒDIC PER DIPÒSITS
D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ
Per la preparació d’una dissolució d'hipoclorit sòdic (NaClO) es necessiten les dades següents:


Concentració de la dissolució que volem obtenir: [NaClO + H2O] En ppm o mg/L
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Concentració en clor del hipoclorit sòdic comercial a emprar (valor obtingut en l'etiqueta
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del producte): Concentració de clor en g / L. Els valors més usuals són els següents:


Hipoclorit sòdic d'ús industrial: [Cl] = 150 g / L



Hipoclorit sòdic d'ús alimentari, també anomenat lleixiu: [Cl] = 40 g / L



Volum de dissolució que volem obtenir (barreja d'aigua més hipoclorit sòdic): VH2O
expressat en L.



Volum d’hipoclorit sòdic comercial que hem d'afegir a l'aigua: VNaClO en ml.

El que volem saber és la quantitat de producte comercial que s’ha d’afegir al recipient per
obtenir una concentració final de 110 mg/L. La fórmula que s’ha de fer servir és:
Exemple

Si es disposa d’un hipoclorit comercial de 150 g/L de concentració de clor lliure llegit a
l’etiquetatge i es vol preparar 100 L de solució, la quantitat necessària de producte comercial
que s’ha d’afegir al bidó es:

Es recomana portar un instrument de mesura de volum amb escala de mil·lilitres.

XARXA
Per a la realització de la neteja i la desinfecció s'utilitzaran sistemes de tractament i productes
aptes per a l'aigua de consum humà.
Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal suficientment
qualificat, amb totes les mesures de seguretat necessàries i avisant als usuaris per evitar
possibles accidents.

APLICACIÓ DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ
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Seran objecte de neteja i desinfecció les canonades de la xarxa de distribució d'aigua potable

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

que es trobin en algun dels següents supòsits

NETEJA


Posada en servei de noves conduccions.



Interrupcions del servei com a conseqüència d'actuacions de manteniment o
reparacions planificades, actuacions d'emergència a causa de trencaments o bé després
d'un prolongat període sense subministrament regular (manifestat per una absència de
clor residual).



Situacions de funcionament suau de servei en què de forma reiterada es detectin valors
paramètrics anòmals (per exemple: absència de clor residual, presència de color,
terbolesa, coliformes totals).



Sempre que el personal responsable de la xarxa de distribució consideri recomanable la
seva realització davant de qualsevol cas que pugui suposar un risc de contaminació
(alteracions significatives de la pressió de la xarxa, possibilitat de retroalimentació
accidental de la xarxa d'aigües d'altres procedències, etc.).

DESINFECCIÓ


Posada en servei de noves conduccions. Conduccions de diàmetre interior superior a
300 mm i / o longituds superiors a 500 m.



Interrupcions del servei com a conseqüència d'actuacions de manteniment o
reparacions planificades i/o actuacions d'emergència a causa de trencaments que
suposin un risc de contaminació,



Situacions de funcionament suau de servei en què de forma reiterada es detectin valors
paramètrics microbiològics anòmals com ara Escherichia coli, Clostridium perfringens i
enterococs.



Sempre que el personal responsable de la xarxa de distribució consideri recomanable la
seva realització davant de qualsevol cas que pugui suposar un risc de contaminació.
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Cal assenyalar que en condicions normals d'operació de la xarxa de distribució, la detecció
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d’anomalies solen ser alteracions organolèptiques de l'aigua (terbolesa, color, olor i / o sabor)
detectades pel propi personal en la realització dels controls, o bé, per comunicació dels propis
consumidors.
Altres vegades es detecten, a les anàlisis d'autocontrol de l'aigua, canvis anòmals o valors no
conformes dels paràmetres establerts, especialment pel que fa al desinfectant residual i
indicadors microbiològics.
Segons la situació particular i operativa del sistema, la canonada podrà necessitar una operació
de neteja o una neteja i desinfecció.
El responsable assignat a les descripcions de lloc de treball, serà l'encarregat de decidir en cada
cas, quin tipus i forma d'actuació serà necessària realitzar, atenent a les particularitats de cada
cas i situació.

PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE NETEJA
1. Dreneu la conducció mitjançant l'obertura dels desguassos i ventoses existents en el
tram afectat.
2. Deixeu circular l'aigua. Sempre que sigui factible el drenatge s'efectuarà en ambdós
sentits, en cas contrari, ho farem en el sentit habitual del servei.
3. Verifiqueu queles característiques organolèptiques de l’aigua són correctes (olor, color i
transparència), i que el nivell del desinfectant residual (mesura in situ del clor residual),
és similar al de les zones adjacents de la xarxa. Si no hi ha desguassos en el tram afectat,
s'obriran els hidrants o boques de reg. En el cas extrem que no hi hagi tampoc hidrants
o boques de reg, es podrà evacuar l'aigua per alguna connexió domiciliària del tram,
però sempre abans de l'aparell de mesura (comptador).
4. Es recomana, com a bona pràctica, que mesureu la terbolesa i verifiqueu que el valor és
correcte (inferior a 5 UNF).
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5. Finalitzeu el drenatge, i si és necessari, a criteri del responsable de l'operació, es
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procedirà a la presa de mostres i anàlisi de verificació al laboratori (per exemple anàlisi
de control RD 140/2003). Si es realitza la presa de mostra per a control en laboratori,
espereu uns breus minuts (5-10 min) després d'haver finalitzat el drenatge, fent les
comprovacions organolèptiques, i el nivell de clor residual en un punt proper de consum.
6. Normalitzeu plenament el servei si els resultats o verificacions realitzades in situ són
satisfactoris. Si es detecten anomalies d'algun tipus (manca de clor residual, olor
anormal, color o terbolesa persistents, etc.) s'avisarà immediatament al responsable de
la xarxa perquè prengui les mesures oportunes.
7. Els resultats de les determinacions i actuacions realitzades, s'anotaran i registraran de
manera convenient.
Les operacions de neteja, en general, llevat de situacions específiques4 no requereixen tall de
subministrament. En cas d’haver realitzat el tall de subministrament, al restablir el servei, és
molt probable que incrementi el grau de terbolesa. Sobre tot, es dona en proveïments amb
canonades de ferro colat, o problemes de ferro i manganès en les aigües d'origen. En aquests
casos es produeixen sedimentacions significatives en els trams on la velocitat és baixa. Quan
dreneu si supereu la velocitat de 0,2-0,3 m/s el floc del material sedimentat s'aixeca i provoca
un enrogiment de l'aigua que és molt difícil de solucionar, sovint es necessiten unes hores per
restablir les condicions normals . En aquests casos, és millor que renoveu l'aigua amb drenatge
suau i controlat a baixa velocitat.

4

Les conduccions de distribució s'acostumen a dissenyar per a una velocitat màxima de 1 m / s. Quan es realitza un drenatge de
cabal suficient perquè l'aigua a la canonada arribi a aquesta velocitat, la bibliografia indica que cal esperar que el 80% del material
sedimentat surti pel drenatge. Aquesta velocitat no és difícil d'aconseguir quan es realitza un drenatge per una boca d'aire que a
pressions normals pot donar un cabal de 25-30 m3/h, sempre que la conducció no passi de 200 mm aprox. Per a conduccions grans
cal l'ús d'hidrants o de descàrregues. En casos de grans diàmetres resulta molt complex realitzar el drenatge d'aquesta forma pel que
resulta més adequat drenar únicament a l'efecte de renovar cabals (normalment amb renovar 2 vegades el volum del tram afectat
és suficient). Per rentar adequadament cal sotmetre a discontinuïtat la conducció tancant el subministrament, buidant el tram, i
tornant-lo a omplir. Aquesta operació es realitzarà tantes vegades com sigui necessari perquè l'aigua surti clara
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESINFECCIÓ
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1. Verifiqueu que no hi hagi materials o sediments en la conducció, que poguessin limitar
l'eficàcia de la desinfecció. En el cas que n'hi haguessin, es realitzaran els drenatges,
rentats o operacions que siguin necessàries.
2. Realitzeu l'aïllament i buidatge del tram de conducció atractar.
3. Prepareu el desinfectant. El desinfectant més utilitzat, és l’ hipoclorit sòdic i en aquest
cas cal obtenir 10 mg / L de clor lliure residual, en funció del diàmetre i longitud de la
canonada a desinfectar.
4. Feu entrar l'aigua per la canonada per omplir el tram, afegint la solució d'hipoclorit
garantint una bona homogeneïtzació, fins a assolir la dosi o concentració residual
desitjada.
5. Deixeu que el desinfectant actuï el temps adequat. Com que seria difícil descriure totes
les situacions reals possibles, us descrivim les següents:
6. En conduccions noves és desitjable un temps de permanència del clor residual lliure de
12 hores, verificant en els punts extrems de la canonada que aquest clor assoleixi 1
mg/litre.
7. Per a actuacions convencionals en la xarxa de distribució el temps de contacte del clor
residual lliure serà de 2 - 3 hores, verificant (si és possible) que aquest clor sigui de 2-1
mg/l.
8. Per a actuacions convencionals en la xarxa de distribució el temps de contacte del clor
residual lliure serà de 2 - 3 hores, verificant (si és possible) que aquest clor sigui de 2-1
mg/l.
9. Per a actuacions amb caràcter d'emergència, o que requereixin rapidesa d'actuació, es
pot optar per assegurar 5 mg / l de clor lliure residual durant un mínim de 30 minuts.
10. Abans no restabliu el servei, procediu amb el procediment de neteja descrit.
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11. Abans d’abocar l’aigua utilitzada per a la desinfecció, s’haurà de valorar la conveniència
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de neutralitzar els possibles residuals existents
12. Altres recomanacions generals:


La desinfecció pot realitzar-se amb altres productes o additius degudament
homologats, seguint les recomanacions i precaucions del fabricant, sempre que
s'adeqüin al que preveu a aquest efecte en el RD 140/2003.



Vigileu els trams de xarxa on l’elevada concentració de clor es pogués filtrar a
instal·lacions interiors connectades, assegureu-vos que totes aquestes han estat
degudament aïllades de la canonada general, i un cop hagueu desinfectat, dreneules una per una.

PRECAUCIONS A TENIR EN COMPTE
El personal de neteja ha de complir i aplicar les mesures preventives derivades de l'avaluació de
riscos del seu lloc de treball tenint en compte el següent:
1. S'haurà d'anar protegit amb casc, ulleres de seguretat per evitar la projecció de líquids als
ulls, màscara de protecció apropiada als productes a manipular, botes de seguretat
impermeables antilliscants i vestimenta adequada. És molt important conèixer les dades de
les fulles de seguretat dels productes emprats per seleccionar correctament els equips de
protecció individual.
2. El personal encarregat de realitzar aquests treballs, rebrà la formació adequada en referència
a la manipulació i utilització dels productes, així com els primers auxilis a aplicar en cas
d'ingestió o esquitxades d'aquests.
3. En el cas concret que la neteja de canonades s'hagi de realitzar en un espai confinat, s'haurà
de disposar d'un treballador designat com a recurs preventiu o treballador en prevenció,
fora de la canonada, per poder actuar en cas d'emergència, donant suport i avisant als serveis
d'emergència i salvament. En el cas de produir-se un accident, el recurs preventiu no accedirà
a l'interior de l'espai confinat, sinó que haurà d'esperar als equips especialitzats amb aquesta
finalitat.
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4. Tots els abocaments procedents de qualsevol neteja i desinfecció, hauran de complir la
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legislació mediambiental vigent, especialment pel que fa als límits màxims permesos per
abocaments a llera pública o clavegueram connectat a sistema de sanejament públic, en
funció de la ubicació de cada instal·lació .

PROTOCOL DE PREPARACIÓ DE SOLUCIONS D’HIPOCLORIT SÒDIC EN DESINFECCIONS
DE CANONADES
En primer lloc s'ha de procedir a calcular el volum d'aigua a desinfectar, després calcular el volum
d'hipoclorit necessari per arribar a la concentració desitjada i finalment afegir l’ hipoclorit de
manera que s’homogeneïtzi de la millor manera possible amb la massa d'aigua.
Per la preparació de la dissolució d'hipoclorit sòdic (NaClO) es necessiten les dades següents:


Concentració de la dissolució que volem obtenir: [NaClO + H2O] En ppm o mg/L



Concentració en clor del hipoclorit sòdic comercial a emprar (valor obtingut en l'etiqueta
del producte): Concentració de clor en g / L. Els valors més usuals són els següents:



o

Hipoclorit sòdic d'ús industrial: [Cl] = 150 g / L

o

Hipoclorit sòdic d'ús alimentari, també anomenat lleixiu: [Cl] = 40 g / L

Volum de dissolució que volem obtenir (barreja d'aigua més hipoclorit sòdic): VH2O
expressat en L.



Volum d’hipoclorit sòdic comercial que hem d'afegir a l'aigua: VNaClO en ml.

El que volem saber és la quantitat de producte comercial que s’ha d’afegir al recipient per
obtenir una concentració final de 110 mg/L. La fórmula que s’ha de fer servir és:

Exemple
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Si es disposa d’un hipoclorit comercial de 150 g/L de concentració de clor lliure llegit a
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l’etiquetatge i es vol preparar 100 L de solució, la quantitat necessària de producte comercial
que s’ha d’afegir al bidó es:

Es recomana portar un instrument de mesura de volum amb escala de mil·lilitres.
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Descripció i Control Neteja dipòsit
Buidar el dipòsit

Eliminar el fang
2

Netejar mecànicament les parets i el fons amb aigua a pressió

100 Bars
Escombrar i rascar les parets interiors
3
Preparar la solució d’hipoclorit sòdic de 110 mg/L de concentració:
4

Concentració de clor de l’hipoclorit comercial (g/L), Volum del
bidó on es farà la solució(L) i Quantitat d'hipoclorit afegida

Polvoritzar la solució d'hipoclorit en parets, sòl i elements interns
del dipòsit i deixeu actuar durant

2 hores
5
6

Aclarir amb aigua neta i ompliu el dipòsit

7

Funciona el clorador durant tot el procés d’ompliment amb aigua
nova?

[SI/ NO]
Mesurar el clor residual lliure abans de posar en marxa el dipòsit

Valor de clor lliure residual (mg/L)
8
9

Posar en marxa el dipòsit i Realització de un ACN a Laboratori

Anotar l’hora
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Descripció i Control Neteja de la
canonada
Drenar prèviament el tram de canonada

1

2

Obertura de desguassos i ventoses
Deixar circular l’aigua
Verificació de l’aigua

3

Presa de mostres  control organolèptic i del
Mesurar la terbolesa

Inferior a

4

5 UNF
Finalitzar el drenatge.
5

Realització de un ACN a Laboratori
Normalitzar el servei

Hi ha anomalies SI*/ NO

6

*En cas d’haver-hi anomalies es procedirà a fer un nou control de la canonada

7

Registrar l’actuació realitzada
Posta en marxa de la canonada

8

Pressa de mostres a les 24h i 48h.
Posar en marxa el dipòsit

9

Anotar l’hora
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Descripció i Control Desinfecció canonada
Verificar que no hi hagi sediments o materials

SI*
1

NO
*En cas d’haver-hi material o sediments es procedirà a fer drenatges o rentats per tal
d’eliminar-los

2

Buidar i aïllar el tram de canonada a tractar
Preparar desinfectant de Hipoclorit sòdic

3

4

Hipoclorit Sòdic  10 mg/L
Entrar l’Hipoclorit Sòdic al tram a través de diferents punts per una correcte
homogeneïtzació i a la concentració desitjada
Mantenir el clor un temps de permanència per tal que pugui actuar
Instal·lacions noves  12h (assolint extrems 1mg/L de clor) Instal·lacions

5

convencionals  2-3h (assolint extrems 1-2 mg/L de clor) Actuacions de
caràcter emergència  30 min. (Assolin extrems 5mg/L)

Procedir al procediment de neteja*
6

7

*Veure Fitxa de neteja de les canonades
Controlar i si es convenient tractar l’aigua desinfectant
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PAM-3
PAM – 3: PROCEDIMENT PER AL MANTENIMENT I REVISIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS

Servei proveït per

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 116 de 157

APROVAT
25/08/2021 13:35

PT03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DEL PARC

PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ
(PAG)

Rev. 0
Pàgina 88 de
107

INTRODUCCIÓ
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Es realitza un Pla de Manteniment de cada una de les instal·lacions existents a la zona
d’abastament per tal de minimitzar els perills identificats. Les instal·lacions a controlar són:


Captacions i bombeig



Tractament de desinfecció



Dipòsits



Xarxa de distribució

Els procediments de revisió i manteniment són fonamentals pel correcte funcionament de les
instal·lacions com a mesura per garantir la qualitat de l’aigua i del seu subministrament. La
revisió de la funcionalitat i de l’estat de conservació de les instal·lacions es basa en la inspecció
d’aquestes instal·lacions d’acord amb les especificacions descrites en la normativa de referència.
El manteniment preventiu dels elements de la instal·lació que ho requereixin es produirà d’acord
amb les especificacions dels proveïdors i els manuals d’usuari corresponents. Totes les
operacions de revisió i manteniment realitzades s’anotaran en un full de registre (Veure Annex
VII).

CAPTACIÓ I BOMBEIG
Es contemplen les següents accions de manteniment i revisió per reduir el risc sanitari en les
instal·lacions de captació i bombeig:


Netejar el local de l'estació de bombament (si n’hi ha).



Investigar les fuites eventuals (bombes, juntes...)



Controlar l'estat de les obertures (portes, finestres, cobertes, registres, reixetes de
ventilació, reixetes de sortida dels embornals, ...), del tancat, de la reixa del perímetre
de protecció immediata i dels panys



Registrar els cabals i els volums del mostreig. Comparar aquestes dades amb les
anteriors, a fi de revelar anomalies.



Inspeccionar el perímetre de protecció immediata i els seus voltants, investigar sobre
les eventuals fonts de contaminació potencial.
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Revisar el bon funcionament de les vàlvules, obrir i tancar les vàlvules lentament per
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evitar dany a la canonada a causa de les altes pressions.


En pous: en el cas de bombes submergides, controlar l'aïllament elèctric; comprovar
l’estanquitat de l'espai anular entre les parets de la captació i el terreny natural.



En fonts: comprovar l'estat de les càmeres de càrrega i de decantació.

DESINFECCIÓ
En el cas de les unitats de desinfecció per dosificació automàtica de dissolució comercial
d'hipoclorit sòdic compost de dipòsit d'emmagatzematge de reactiu, bomba dosificadora i
connexions, es contemplen les següents activitats de manteniment i revisió:


Netejar el local del sistema de desinfecció (si n’hi ha)



Neteja del circuit de cloració amb salfumant comercial apta per aigua potable



Neteja del punt d’injecció de clor amb salfumant comercial apta per aigua potable



Revisió de les vàlvules injectors, d’aspiració i connexions i substitució de les mateixes ,si
cal



Neteja del dipòsit d’hipoclorit amb aigua. Desincrustació de les parets, si cal.



Revisió del funcionament del sistema de dosificació. Segons el funcionament del equip:



Per dosificació automàtica sense control de clor en continu: comprovació del
funcionament de la bomba mitjançant comptatge del impulsos per minut de la bomba
dosificadora.



Per dosificació automàtica amb control de clor en continu: comprovació del
funcionament del sistema mitjançant la lectura de clor amb un aparell extern al sistema.
Si cal, el sistema es calibrarà de nou per una empresa externa especialitzada

DIPÒSITS
En el cas dels dipòsits, per a les operacions que s'han d'incloure en el pla de manteniment i
neteja s'ha de tenir en compte l'article 11 del Reial Decret 140/2003.
Les operacions bàsiques són les següents:
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Controlar l'estat de les obertures (portes, finestres, cobertes, registres, reixetes de
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ventilació, reixetes de sortida dels embornals, ...), del tancat, de la reixa del perímetre
de protecció immediata i dels panys


Registrar els cabals i els volums del mostreig. Comparar aquestes dades amb les de les
mostres anteriors, a fi de revelar anomalies.



Inspeccionar el perímetre de protecció immediata i els seus voltants, investigar sobre les
eventuals fonts de contaminació potencial.



Comprovar el perfecte estat i / o el funcionament correcte de l'estructura, els elements
de tancament (juntes del dipòsit, cadenats, tancaments) i la senyalització, les vàlvules,
les canalitzacions, els punts de possible entrada de contaminació, com les mosquiteres
instal·lades a els punts de ventilació i vessament, i la instal·lació en general.



Neteja i desinfecció del dipòsit com a mínim un cop l'any (freqüència indicada a la
legislació) segons el procediment PAM-2.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ
En el cas de la xarxa de distribució d’aigua potable, les operacions incloses en el pla de
manteniment i neteja s'han d'establir d'acord amb l'article 12 del RD 140/2003. Les operacions
són les següents:


Neteja i/o desinfecció de les canonades segons PAM-2. En la legislació es preveu que,
com a mínim, s'ha de netejar la xarxa cada vegada que es realitza una operació de
manteniment o reparació, i la primera vegada que es posa en funcionament el tram.



Comprovar el perfecte estat i / o el correcte funcionament de les vàlvules i de la
instal·lació en general.
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ANUAL

TRIMESTRAL

MENSUAL

SETMANAL

DIARI
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Taula de freqüències

ALTRA
Especificar

CAPTACIÓ I BOMBEIG
Netejar el local de l’estació de bombament
Investigar Fuites eventuals
Controlar estat de les obertures i del tancat
Registrar els cabals i els volums del mostreig
Inspeccionar el perímetre de protecció immediata
i els seus voltants
Revisar el bon funcionament de les vàlvules
DESINFECCIÓ
Netejar del Local de Desinfecció
Netejar del circuit de cloració
Netejar el punt d’injecció del clor
Revisió de les vàlvules injectors
Netejar el dipòsit d’hipoclorit amb aigua
Revisió del funcionament del Sistema de cloració
DIPÒSITS
Controlar l’estat de les obertures
Registrar els cabals i els volums del mostreig
Inspeccionar el perímetre de protecció immediata
i els seus voltants
Comprovar el perfecte estat i/o el funcionament
correcte de l’estructura
Netejar i desinfectar el dipòsit
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
Una vegada es realitza el
manteniment o reparació
Segons RD 140/2003

Netejar i/o desinfecció de les canonades
Comprovar el perfecte estat i/o correcte
funcionament de les vàlvules i les instal·lacions
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PAM-4
PAM – 4: PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ D'INCOMPLIMENTS
I/O ANOMALIES
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DEFINICIONS
Incompliment: Es considera com a incompliment qualsevol resultat analític que impliqui la
valoració de l’aigua com a no apta per al consum, és a dir, quan els resultats analítics:


No compleixin els valors establerts en les parts A i D de l’Annex 1 del RD 140/2003



No compleixin els valors establerts en la part B1 de l’Annex 1 o els valors
autoritzats/excepcionals pel director general de Salut Pública del RD 140/2003



No compleixin els valors establerts en la part B2 de l’Annex 1, d’acord amb la migració
màxima dels productes comercials en contacte amb l’aigua de consum utilitzat, segons
les especificacions d’ús del fabricant del RD 140/2003



No compleixin els valors dels paràmetres addicionals de la Taula 1 del Programa de
Vigilància i control.



No compleixin els valors establerts l’Annex 5 del RD 314/2016.

Anomalia: Es considera com a anomalia qualsevol resultat analític dels paràmetres de la part C,
Annex 1, del RD 140/2003 que no compleixi el Valor Paramètric (en davant VP) fixat
normativament. Pel que fa als paràmetres de la Taula 1 (Programa de Vigilància i Control), es
consideraran anomalies els resultats compresos entre el valor paramètric del RD 140/2003 i el
valor establert en la taula.

PROCEDIMENT DE GESTIÓ D’INCOMPLIMENT
El diagrama d’activitats a dur a terme davant d’un incompliment s’ha recollit en l’apartat 8.1. A
continuació es descriuen els passos a seguir.
1. Per a tot incompliment, cal prendre’n una nova mostra per a la seva confirmació abans de
24 hores després d’haver-se detectat.
NOTA: Resten exclosos d’aquesta confirmació els resultats analítics de paràmetres que són motiu
d’un seguiment específic requerit pel Departament de Salut i els resultats dels exàmens
organolèptics.
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2. Abans de les 24 hores d’haver confirmat un incompliment, el gestor de la zona de
subministrament ho notificarà al director dels serveis territorials de Salut. Aquesta notificació
es farà sens perjudici de la informació de l’ incompliment a altres ajuntaments i/o gestors
implicats.
La notificació s’ha d’ajustar al contingut que especifica el RD 140/2003 i cal aportar la següent
documentació:


identificació de la causa



definició de mesures correctores



avaluació del termini de mesures correctores



definició de mesures preventives



pla de seguiment analític



proposta de comunicat per transmetre a la població.

Aquesta notificació es trametrà per correu electrònic i fax a:
Serveis Territorials de Salut a Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA (Gironès)
Tel. 872 975 000

3. Paral·lelament, aquest gestor adoptarà les mesures correctores i preventives i farà el
seguiment analític durant el temps fixat o fins que s’hagi corregit l’ incompliment. Durant
tot el termini, l’aigua es valorarà com a no apta per al consum.
4. Si l’ incompliment genera una situació d’alerta, tota la documentació generada (notificació,
investigació de les causes, declaració, mesures correctores aplicades, comunicació a altres
ajuntaments i gestors implicats, informació i comunicació a la població) es conservarà a
l’arxiu documental i es tindran a disposició dels inspectors sanitaris en qualsevol visita de
vigilància o supervisió.
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5. Si no es declara la situació d’alerta, el gestor realitzarà les mesures correctores i preventives
que prevegi, i les dictades pels serveis territorials, si n’hi ha hagut. Si no hi ha una indicació
expressa dels serveis territorials sobre recomanacions específiques a la població, el gestor
informarà als usuaris de forma puntual, suficient i adequat, d’acord amb el que disposa l’art.
29 del RD 140/2003.

PROCEDIMENT DE GESTIÓ D’ANOMALIES
A continuació es descriuen els passos a seguir
1. La primera vegada que es detecti una anomalia en una zona de subministrament, aquesta
s’haurà de verificar. Una vegada confirmada, el gestor de la zona de subministrament ho
notificarà abans d’una setmana al director dels serveis territorials de Salut. Aquesta
notificació es farà sense perjudici de la informació de l’ incompliment a altres ajuntaments
i/o gestors implicats.
2. La confirmació d’anomalies posteriors serà necessària quan ho determinin els serveis
territorials de Salut.
NOTA: Resten exclosos d’aquest procediment els resultats dels exàmens organolèptics (EO).
3. La notificació s’ha d’ajustar al contingut que especifica el RD 140/2003 i pel que cal aportar
la següent documentació


identificació de la causa



definició de mesures correctores



avaluació del termini de mesures correctores



definició de mesures preventives



pla de seguiment analític



proposta de comunicat per transmetre a la població.

Aquesta notificació es trametrà per correu electrònic i fax a:
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Serveis Territorials de Salut a Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA (Gironès)
Tel. 872 975 000

4. El gestor realitzarà les mesures correctores que prevegi. Durant tot el termini, l’aigua es
valorarà com “apta per al consum, però supera el valor paramètric del/s paràmetre/s.
de la part C de l’Annex 1 del RD 140/2003”.
5. Quan els resultats analítics permetin acreditar la correcció de l’anomalia, el gestor ho
notificarà, per escrit, als serveis territorials de Salut.
6. Si no hi ha una indicació expressa dels serveis territorials sobre recomanacions específiques
a la població, el gestor informarà als usuaris de forma puntual, suficient i adequat, d’acord
amb el que disposa l’art. 29 del RD 140/2003.
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PAM – 5: PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ D’INCIDÈNCIES
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DEFINICIONS
Incidència: es considera com a incidència qualsevol desviació del sistema del seu funcionament
habitual, i per tant l' incompliment dels criteris sanitaris fixats en RD 140/2003. Sota aquesta
definició, es llisten a continuació algunes de les incidències més comunes en l'abastament:


Absència de clor en la xarxa.



Resultats analítics per sobre dels valors paramètrics fixats en el RD 140/2003 i RD
902/2018



Avaries en les instal·lacions de l’abastament.



Anomalies en el funcionament d’ equips de les instal·lacions



Incidències administratives (pèrdues de documentació, absència de notificacions..)



Altres

PROTOCOL PER LA GESTIÓ D’ INCIDÈNCIES
Quan es detecti una incidència, aquesta ha de quedar registrada en el Registre d'incidències
corresponent Annex VII. Aquest registre estarà dividit en dues parts:


El primer un full de control en la que, de forma molt resumida, s'indiquen:



el nombre d’incidència assignat,



la data d'alta,



la persona responsable,



un resum de l'origen,



la causa



una descripció de la mateixa



data de tancament un cop sigui solucionada.

A la segona part i per a cada incidència detectada s'emplenarà un formulari (llibre d’incidència)
explicant més detalladament els aspectes d'aquesta. No obstant això, i pel que fa als paràmetres
analítics més comuns, en aquest procediment es mostra una taula sobre l’ estratègia d’ actuació
davant incompliments dels paràmetres analítics méscomuns.
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Taula 1. Estratègia d'actuació davant incompliments dels paràmetres més comuns

PARÀMETRE

UNITAT

VALOR

OBSERVACIONS

PARAMÈTRIC

• Quan es superi el valor Paramètric (VP) cal

Bacteris coliformes UCF/100mL

0

prendre mesures correctores, es recomana que a
partir de 10 ufc/100ml les mesures correctores
siguin de ràpida aplicació.
• La presència de Bacteris coliformes està
relacionada amb el manteniment incorrecte de la
xarxa de distribució o instal·lació interior.
• Indica possible presència d'una altra contaminació
microbiològica.
• A la pràctica quan els nivells de bacteris coliformes
arribin a 100 ufc/100 ml, podria haver-hi presència
de contaminants fecals com E coli, i per tant seria
no apta per altres paràmetres.

• Quan es superi el VP cal prendre mesures
correctores:

• A la sortida de tractament: Es recomana que a partir
Recompte de
colònies a 22ºC

FC/ml

100

de 100 UFC / ml les mesures correctores siguin de
ràpida aplicació, ja que significa que hi ha hagut una
mala desinfecció.
• A la xarxa de distribució i aixeta: Es recomana que
quan hi hagi canvis anòmals les mesures correctores
siguin de ràpida aplicació. Es consideren canvis
anòmals nivells superiors al doble del valor mitjà dels
resultats corresponents als tres últims anys a la xarxa
de distribució.

• Quan es superi el VP cal prendre mesures
correctores.

• La presència d'alumini sol ser deguda a una
Alumini

µg/l

200

inadequada dosificació d'additius (sals d'alumini).

• Es recomana que a partir de 300 mg / l a la sortida
de tractament les mesures correctores siguin de
ràpida aplicació, ja que significa que hi ha hagut una
mala gestió de l'ETAP.
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• En quan es superi el VP cal prendre mesures
correctores.

• La presència d'amoni pot ser un indicador de
Amoni

Mg/l

0,5

contaminació fecal, agrícola o industrial. En el cas
d'utilitzar cloraminació, es pot detectar com a
conseqüència de la desinfecció.
• Si per causes diferents a l'ús de la cloraminació, la
presència d'amoni és superior a 0,5 mg / l es
recomana que les mesures correctores siguin de
ràpida aplicació.

• Quan es superi el valor Paramètric (VP) cal prendre

Carboni orgànic
total

mg/l

-

mesures correctores, es recomana que a partir de 10
ufc/100ml les mesures correctores siguin de ràpida
aplicació.
• La presència de Bacteris coliformes està relacionada
amb el manteniment incorrecte de la xarxa de
distribució o instal·lació interior.
• Indica possible presència d'una altra contaminació
microbiològica.
• A la pràctica quan els nivells de bacteris coliformes
arribin a 100 ufc/100 ml, podria haver-hi presència de
contaminants fecals com E coli, i per tant seria no
apta per altres paràmetres.

• Quan es superi el VP cal prendre mesures correctores.
• Excepte en els casos de cloraminació, la presència de

Clor combinat
residual

mg/l

2

clor combinat residual es relaciona amb una deficient
desinfecció, ja sigui per excés d'amoni en l'aigua o bé,
sense existir aquest excés de amoni, per addició
insuficient de clor en funció de la qualitat de l'aigua
a tractar.
• Quan per causes diferents a l'ús de la cloraminació,
la presència de clor combinat residual a la sortida de
tractament, sigui superior a 2 mg/l, es recomana
que les mesures correctores siguin de ràpida
aplicació i es realitzi una revisió dels nivells del clor
lliure residual.
• En el cas d'ús de la cloraminació, quan la presència
de clor
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• Quan es incompleixi el VP cal prendre mesures · Els

Clor lliure residual

Màx 1
mg/l

Min 0,2

nivells de clor lliure residual per sobre del VP, posen
de manifest que hi ha hagut un mal tractament per
excés de desinfectant.
• Quan els nivells de clor lliure residual a la xarxa de
distribució, siguin superiors a 1mg / l, es recomana
que les mesures correctores siguin de ràpida
aplicació.
• El nivell de clor lliure residual ha de ser superior a 0,2
mg / l en tots els punts de la xarxa de distribució.
• Per a valors inferiors es procedirà a la verificació de
les instal·lacions de tractament de potabilització.
• Per garantir l'eficàcia de la desinfecció es mantindran
nivells d’ almenys 0,5 mg / l durant, com a mínim, 30
minuts a un pH inferior a 8 i una terbolesa de 1 UNF
com a màxim.

• Davant nivells de clorats superiors al VP, es recomana
Clorats

Clorurs

μg/L

Mg/l

revisar els lots d’hipoclorit sòdic, revisar
l’emmagatzematge i canviar els productes usats.

700

• Quan es superi el VP cal prendre mesures
• Davant nivells de clorur superiors al VP, es recomana

250

la valoració del potencial corrosiu de l'aigua (Índex de
Langelier, etc.). En funció dels resultats s'adoptaran
les mesures correctores oportunes

• Davant nivells de color superiors al VP, es recomana

Mg/l
Color

Pt/Co

la recerca immediata de la causa, sobretot en el cas
de canvis del color habitual de l'aigua i l'adopció de
les mesures correctores oportunes.

15

• Quan es superi el VP cal prendre mesures
correctores.
Conductivitat

Olor

Μs/cm a

• L 'aigua en cap moment podrà ser ni agressiva ni
2500

20ºC

incrustant. El resultat de calcular l'Índex de
Langelier hauria d'estar comprès entre + 0,5 i - 0,5.
Es suggereix, també, la utilització de l'Índex de
Ryznar.

Índex de

• Per qualsevol variació anòmala, investigar la

dilució

3 a 25ºC

possible causa i adoptar les mesures correctores
oportunes.
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• Quan estigui fora de l’ interval del VP cal prendre
mesures correctores.

• L 'aigua en cap moment podrà ser ni agressiva ni

pH

-

Min 6.5
Màx 9.5

incrustant. El resultat de calcular l'Índex de
Langelier hauria d'estar comprès entre + 0,5 i - 0,5.
Es suggereix, també, la utilització de l'Índex de
Ryznar.
• Els valors de pH han de fer que l'eficàcia de la
desinfecció no es vegi compromesa (inferior a 8 en
el cas de la cloració).
• Per a la indústria alimentària el valor mínim es pot
reduir a 4,5 unitats de pH.

• Per qualsevol variació anòmala, investigar la
Sabor

Índex de

3 a 25 ºC

possible causa i adoptar les mesures correctores
oportunes.

• Quan es superi el VP cal prendre mesures
correctores.
Sodi

Mg/l

200

• Davant nivells de sodi superiors a VP, es recomana
la valoració del potencial corrosiu de l'aigua (Índex
de Langelier). En funció dels resultats s'han
d'adoptar mesures correctores oportunes.
Quan es superi el VP cal prendre mesures correctores:

• A la sortida de l'ETAP: Nivells de terbolesa superiors

1 a la sortida
d'ETAP
Terbolesa

UNF

5 a la xarxa
de
distribució

a 1 UNF a la sortida del tractament posen en perill
l'eficàcia del tractament de desinfecció. S'ha de
procedir a la verificació de la terbolesa de l' aigua
entrada. En qualsevol cas, quan la terbolesa de
l'aigua
• Abans de la seva desinfecció, sigui superior a 1 UNF,
s'han prendre mesures correctores.
• A la xarxa de distribució: Quan es superi el VP cal
prendre mesures correctores de forma immediata.
S'haurà de comprovar la terbolesa a la sortida del
tractament, abans de l'entrada en xarxa de
distribució, i es procedirà com s'indica
anteriorment. Si no es detecten alteracions en la
terbolesa a la sortida del tractament, la xarxa ha de
ser sotmesa a un tractament de neteja idesinfecció.
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A.- TAULA DE FREQÜÈNCIES

ALTRA
Especificar

CAPTACIÓ I BOMBEIG
Registre Desinfectant
residual
Registre d’exàmens
organolèptics
Registre de neteja de
Dipòsit
Registre Neteja de
Canonades
Registre d’Operacions de
Revisió i Manteniment

2 cops per setmana

Registre d’incidències

Quan es produeixi

Llibre d’incidències

Sempre que hi hagi una
incidència

Registre de Calibratge

Pla de Formació

Es recomana tenir la
formació més actualitzada
possible.

Registre de productes
químics

Sempre que hi hagi una
compra
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alt

moderat

lleuger

no s'aprecia

SABOR

alt

moderat

lleuger

OLOR

no s'aprecia

alt

moderat

lleuger

no s'aprecia

TERBOLESA

alt

Clor lliure Clor Total
(mg/L) *
(mg/L) *

moderat

Dia

lleuger

COLOR

no s'aprecia
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REGISTRE DE DESINFECTANT RESIDUAL (DR) I EXÀMENS
ORGANOLÈPTICS (EO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(1) Instruccions: per al DR s’han d’anotar els valors mesurats, els EO s’ha de marcar la casella que correspongui depenent dels resultats.
(2) Els valors de clor lliure residual mínims són:
1. - 0.5 mg/L a la sortida del Tractament de Desinfecció
2. - 0.2 mg/L a la xarxa de distribució (l’interval recomanat a la xarxa és 0.2 – 1 mg/L)
(3) En el cas de valors de DR o EO anòmals (0.2 < Cl2 < 1), s’ha d’anotar en el “Registre d’incidències"
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Intal·lació (dipòsit/xarxa)

Ubicació

Responsable

Data de tancament

(Veure PAM- 02)
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Operació (1)

Procediment (2)

Responsable (3)

Resultats (4)

5) P- Preventives.
C- Correctores: Reparació (restauració o reemplaçament)./ modificació
(Configuració o disseny original). / Substitució (instal·lació d’uns
equips en lloc) / Ampliació (equip /instal·lacions) /

Data

Mesures preventives i/o
correctores (5)

REGISTRE DE CONTROL DE LES OPERACIONS DE REVISIÓ I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I APARELLS
Zona de
subministrament

Veure PAM-03 o descriure l’actuació (reparació, calibració equip…)
Veure PAM-03
Anotar el nom/s de la persona/s que realitzen l’actuació o de l’empresa
Correcte / incorrecte. En el cas d’incorrecte obrir incidència Altres a definir
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Pt03. Programa de suport a la gestió d’abastaments d’aigua de gestió municipal

(1) Data de recepció del producte

Servei proveït per:

Responsable
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Administrativa

IDENTIFICADORES
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ESTAT

El document ha estat signat per :
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APROVAT
25/08/2021 13:35

Nº Incidència
Responsable

Pt03. Programa de suport a la gestió d’abastaments d’aigua de gestió municipal

AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DEL PARC

REGISTRES

Mesures correctores adoptades

REGISTRE D'INCIDÈNCIES

Origen, causes i breu descripció
Data de tancament

(Veure PAM- 05)
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Data

Servei proveït per:

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT
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AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DEL PARC

REGISTRES

LLIBRE D'INCIDÈNCIES
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TIPUS D'INCIDÈNCIA:

Data:
Nº Incidència:

Incompliment/Alerta
Infraestructures i Instal·lacions
De funcionament
Tractament de desinfecció
De gestió
Altres
ESPECIFICAR

CAUSES/MOTIUS

EXTENCIÓ

DURACIÓ

MESURES ADOPTADES

(immediates, correctores, preventives, informació al consumidor i a la resta de gestors afectats)

OBSERVACIONS

(Veure PAM- 05)
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País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

25/08/2021 13:35

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35
Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 145 de 157

ESTAT
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Data / es

Pt03. Programa de suport a la gestió d’abastaments d’aigua de gestió municipal
AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DEL PARC

REGISTRES

Nom:

Telèfon:

Nom:

Telèfon:

Nom:

Telèfon:

Nom:

Telèfon:

Nom:

Nom Entitat:

Contacte:

Nom Entitat:

Contacte:

Nom Entitat:

Contacte:

Nom Entitat:

Contacte:

Nom Entitat:

Contacte:

Nom Entitat:

Lloc:

Hores:

Lloc:

Hores:

Lloc:

Hores:

Lloc:

Hores:

Lloc:

Hores:

Lloc:

Hores:

Entitat Formativa

Telèfon:

Contacte:

Nom i Cognoms

REGISTRE DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL PERSONAL
Activitat Formativa

Nom:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

Telèfon:
DNI:

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: Cal adjuntar les Còpies dels certificats, títols, programa o acreditacions de la/es formació/ns rebudes

Servei proveït per:

Dades Formació

9

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
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pt04 servei gestió aigua potable
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Data/es

(1) Correcte (C) i Incorrecte (I). Marcar amb una X la casella que correspongui

Responsable

AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DEL PARC

Mesures Correctives
i/o Preventives

REGISTRES

I

Result (1)

C

REGISTRE DE CALIBRATGE

Periodicitat
Firma Control
Calibrat

Pt03. Programa de suport a la gestió d’abastaments d’aigua de gestió municipal

Instal·lació / Equip

Servei proveït per:

Proper Calibratge i
Firma
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Informe d'actuació: Pt03. Programa de suport
a la gestió municipal directa dels abastaments
d'aigua de consum humà
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Dades d'identificació

Identificació de l'informe d'actuació
Nom del programa

Pt03 - Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Nom de l'equipament

Ajuntament de Proves

Adreça de l'equipament

Bisbe Guillamet, 10, Olot, Girona

Tipus d'objecte de risc

ZONA DE SUBMINISTRAMENT < 100m3 / dia (ZS-A)

Nom de l'objecte de risc

ZS Plaça de la Font

Nom de l'acció

ACN a la xarxa de distribució d'aigües: resultats i valoració

Identificació de l’ajuntament
Nom

Ajuntament de Prova

Representant de l'ens

B, F X

Càrrec del representant de l'ens
Interlocutor municipal

B, F X

Càrrec de l'interlocutor municipal
Telèfon de contacte

972414720
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 148 de 157

ESTAT
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APROVAT
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Dades d'identificació de la mostra
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Data de presa mostra
Anàlisis núm.
Punt de mostreig

OBLIGATORI
OBLIGATORI
OBLIGATORI

Analítica
Paràmetres microbiològics
Bacteris coliformes (valor param. 0 UFC/100 mL o NMP)
Escherichia coli (valor param. 0 UFC/100 ml o NMP)

OBLIGATORI
OBLIGATORI

Paràmetres físico-químics
Amoni (valor param. 0,50 mg/L)
pH (valor param. 6,5-9,5 UpH)
Conductivitat (valor param. 2500 µS/cm a 20ºC)

OBLIGATORI
OBLIGATORI
OBLIGATORI

Paràmetres organolèptics
Terbolesa (valor param. 5 UNF)
Color (valor param. 15 mg/L Pt/Co)
Olor (valor param. 3 a 25ºC)
Gust (valor param. 3 a 25ºC)

OBLIGATORI
OBLIGATORI
OBLIGATORI
OBLIGATORI

Paràmetres opcionals
Nitrats (valor param. 50 mg/L)
Arsènic (valor param. 10 µg/L)
Manganès (valor param. 50 µg/L)
Ferro (valor param. 200 µg/L)
Alumini (valor param. 200 µg/L)
Terbutylacina (valor param. 0,1 µg/L)
Fluor (valor param. 1,5 µg/L)
Antimoni (valor param. 5 µg/L)
Metholaclor (valor param. 0,1 µg/L)
Triclorometà
Diclorobromometà
Dibromoclorometà
Tribromometà
Suma de Trihalometans (valor param. 100 µg/L)
Altres

Valoració de resultats
Apta per al consum humà

No

No apta per al consum humà. Si
hi ha paràmetres que superin els
valors especificats a les parts A, B i
D de l'Annex I del RD 140/2003 i els
valors dels paràmetres addicionals
de la taula I del Programa de
Vigilància i Control de la Generalitat
de Catalunya, indiqueu-los:
Apta per al consum humà, però
supera algun valor paramètric de la
part C de l'Annex I del RD 140/2003,
sense sobrepassar els valors de a
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DOCUMENT
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País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
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ESTAT

El document ha estat signat per :
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APROVAT
25/08/2021 13:35

taula I. Indicar el o els paràmetre/s
que els superen:

Paràmetres de control
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En el moment de la presa de mostres es mesuren els següents paràmetres
Clor lliure "in situ" (valor param. 0,2-1,0 mg/L)
Clor residual combinat "in situ" (valor param. 0-0,6 mg/L)

OBLIGATORI
OBLIGATORI
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
Pàgina 150 de 157

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35

APROVAT
25/08/2021 13:35

Informe d'actuació: Pt03. Programa de suport
a la gestió municipal directa dels abastaments
d'aigua de consum humà
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Dades d'identificació

Identificació de l'informe d'actuació
Nom del programa

Pt03 - Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Nom de l'equipament

Ajuntament de Proves

Adreça de l'equipament

Bisbe Guillamet, 10, Olot, Girona

Tipus d'objecte de risc

ZONA DE SUBMINISTRAMENT < 100m3 / dia (ZS-A)

Nom de l'objecte de risc

ZS Plaça de la Font

Nom de l'acció

Descripció i caracterització de l'abastament. PAG (General)

Identificació de l’ajuntament
Nom

Ajuntament de Prova

Representant de l'ens

B, F X

Càrrec del representant de l'ens
Interlocutor municipal

B, F X

Càrrec de l'interlocutor municipal
Telèfon de contacte

972414720

1

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
Data d'emissió: 26 de agosto de 2021 a les 8:06:03
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ESTAT

El document ha estat signat per :
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APROVAT
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Protocol d'autocontrol i gestió general. Descripció
Data de la visita

OBLIGATORI

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Informació de l'entitat gestora
Hi ha canvis a les dades de l'entitat gestora?
No
Hi ha canvis de persones responsables del programa de
No
l'ajuntament?
Hi ha canvis de dades de l'entitat proveïdora i s'han notificat a No
l'ajuntament?
Aplicació del sistema APPCC
La instal·lació disposa d'un programa d'autocontrol basat en el No
sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític?
Es disposa de tota la documentació d'elaboració de l'APPCC?
Diagrama de flux
Arbre de decisions
Quadre de comandament
Determinació PCC
Plànols de la xarxa
Es disposa de plànols de la xarxa d'abastament que s'ajustin a
la realitat?
Els plànols inclouen la codificació dels punts de mostreig i els
punts crítics?
S'observa als plànols ramals cecs o altres anomalies que
suposin un augment del risc de la instal·lació?
Es disposa d'esquema hídric de l'abastament que s'ajusti a la
realitat?
Es disposa de fotografies que acompanyin l'actuació?

No
No
No
No
No

Prerequisits
Pla de control analític
Existeix una planificació anual de les pràctiques a realitzar amb No
la freqüència que estableix el RD 140/2003?
Hi ha històric analític d'altres anys?
No
Existeixen paràmetres addicionals?
No
En cas afirmatiu, especificar
Existeixen registres de control de desinfectant?
No
Existeix registre d'examen organolèptic?
No
Existeix registre d'anomalies i incompliments?
No
Pla de formació del personal
Hi ha programat algun tipus de formació per al personal en
l'any en curs?
Les persones que gestionen l'abastament tenen la formació
adequada?
Hi ha registre de la formació rebuda?

No
No
No

Pla de neteja i desinfecció
Hi ha establert un programa de manteniment i neteja de les
instal·lacions?
A la documentació consta el procediment detallat del
manteniment i neteja de la instal·lació?

No
No
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
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País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Salut Ambiental (PC) de DIPSALUT.Signat 25/08/2021 13:35

Després d'una reparació o modificació estructural es realitza
una neteja prèvia de la instal·lació?
La neteja i manteniment la realitza el titular o gestor de la
instal·lació?
La neteja i desinfecció la realitza una empresa externa?
Nom empresa (* si abans heu respost que sí):
RSIPAC *:
El personal que la realitza pot acreditar la formació exigible?
A la documentació hi consta registrada la neteja i desinfecció?
A la documentació hi consta la fitxa tècnica i de seguretat dels
productes usats?
El programa preveu la neteja i desinfecció de la xarxa almenys
un cop a l'any?
Es disposa dels registres?
El programa preveu la neteja i desinfecció dels dipòsits
almenys un cop a l'any?
Data de l'última neteja:
Es disposa dels registres?

APROVAT
25/08/2021 13:35

No
No
No

No
No
No
No
No
No
OBLIGATORI
No

Pla de manteniment
Hi ha establert un procediment de manteniment de les
instal·lacions?
Es disposa dels registres?

No
No

Pla de calibratge
S'ha previst el calibratge anual d'autoanalitzadors i/o aparells
de mesura de desinfectant residual?
Es calibren anualment els autoanalitzadors? (pH, Cl2)
Es calibra anualment l'aparell de mesura de desinfectant
residual?
Es disposa de registres?

No
No
No
No

Pla de control dels proveïdors i traçabilitat
Es porta control de proveïdors?
Existeix registre?

No
No

Projectes i calendaris d'obres i millores
Hi ha previstes obres i millores a l'abastament?

No

SINAC
S'han donat d'alta APS-SINAC?
Nom de l'administrador bàsic?
Nom de l'usuari bàsic?

No
OBLIGATORI
OBLIGATORI
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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ALTRES DADES
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Informe d'actuació: Pt03. Programa de suport
a la gestió municipal directa dels abastaments
d'aigua de consum humà

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 385002 NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O 1B55883FEBB3B48CDCDB792554FDF3C5E4DF2F30) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Dades d'identificació

Identificació de l'informe d'actuació
Nom del programa

Pt03 - Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Nom de l'equipament

Ajuntament de Proves

Adreça de l'equipament

Bisbe Guillamet, 10, Olot, Girona

Tipus d'objecte de risc

ZONA DE SUBMINISTRAMENT < 100m3 / dia (ZS-A)

Nom de l'objecte de risc

ZS Plaça de la Font

Nom de l'acció

Visita d'assessorament i avaluació de la implantació del programa d'autocontrol i gestió

Identificació de l’ajuntament
Nom

Ajuntament de Prova

Representant de l'ens

B, F X

Càrrec del representant de l'ens
Interlocutor municipal

B, F X

Càrrec de l'interlocutor municipal
Telèfon de contacte

972414720

1

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
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Valoració del pla d'autocontrol i gestió
Data de la visita

OBLIGATORI
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Valoració estructural de la instal·lació
S'han fet modificacions a la instal·lació que suposin
una modificació de l'esquema general de la Zona de
Subministrament?

No

Resultats i Valoració: Documentació del PAG
Es disposa del Dossier Tècnic actualitzat i complet?
El Dossier Tècnic es troba a l'ajuntament?
Disposa dels registres per omplir?

No
No
No

Descripció i Valoració del PAG
Hi ha algun canvi que suposa una modificació de la gestió de No
la Zona de Subministrament registrada a la visita de descripció
o actualització?
Avaluació del nivell d'implantació del sistema d'autocontrol: Registres
1-PLA DE CONTROL ANALÍTIC
Control de desinfectant residual (DR) (diari)
50% (sovint)
75% (quasi sempre)
100% (sempre)
Control d'Exàmens organolèptics (dos cops per setmana)
0% (mai)
50% (sovint)
100% (sempre)
Control d'incidències analítiques
0% (mai)
50% (sovint)
100% (sempre)
Registre de les anomalies i incompliments
Es disposa de tota la documentació per a la gestió de
l'incompliment i/o anomalia
S'omple el registre d'anomalies i incompliments?

No
No

2-PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE MANTENIMENT
El personal de vigilància i manteniment de les instal·lacions té No
coneixement suficient per fer funcionar la instal·lació i realitzar
l'anàlisi d'alguns paràmetres de control de qualitat de l'aigua?
3-PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
Es realitza la neteja i desinfecció del dipòsit/s de capçalera al menys un cop a l'any?
Sí
No
NP
A la documentació hi consta el certificat de neteja i
desinfecció?
Data de l'última neteja

No
OBLIGATORI

Es realitza la neteja i desinfecció dels dipòsits intermedis al menys un cop a l'any?
Sí
No
NP
Data de l'última neteja

OBLIGATORI
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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ALTRES DADES

Codi per a validació: NRSG6-Z2ZQ8-ZNT0O
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Es realitza la neteja i desinfecció dels punts finals de la xarxa
al menys un cop a l'any?
Es diposa dels registres
Data de l'última neteja
A la documentació hi figuren els certificats de formació del
responsable de manteniment de les instal·lacions?
Data del darrer curs
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No
No
No
OBLIGATORI

4-PLA DE MANTENIMENT
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Control de les operacions de revisió i manteniment d'instal·lacions i aparells
0% (mai)
50% (sovint)
100% (sempre)
Control d'incidències estructural
0% (mai)
50% (sovint)
100% (sempre)
5-PLA DE CALIBRATGE
Es fa registre del control de les operacions de calibratge
(analitzador i/o aparell de mesura de desinfectant residual)

No

6-PLA DE CONTROL DELS PROVEÏDORS I TRAÇABILITAT
Es fa el registre de productes químics?
No
A la documentació hi consta la fitxa tècnica i de seguretat dels No
productes químics usats?

Parametres de control
DETERMINACIONS IN SITU
En el moment de la visita el clor residual lliure a la sortida del/s No
dipòsit/s de capçalera està entre 0,5 - 1 mg/L?
En el moment de la visita el clor residual lliure a la sortida del/s
dipòsit/s intermedis està entre 0,5 - 1 mg/L?
En el moment de la visita el clor residual lliure a la xarxa està No
entre 0,2 - 1 mg/L?
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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Informe d'actuació: Pt04. Programa
d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a
l'aixeta del consumidor
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Dades d'identificació

Identificació de l'informe d'actuació
Nom del programa

Pt04 - Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor

Nom de l'equipament

CEIP Sant Andreu

Adreça de l'equipament

Pic de Peguera, 11, La creueta, Girona

Nom de l'acció

Dossier de programa

Identificació de l’ajuntament
Nom

Ajuntament de Prova

Representant de l'ens

B, F X

Càrrec del representant de l'ens
Interlocutor municipal

B, F X

Càrrec de l'interlocutor municipal
Telèfon de contacte

972414720

1

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic del servei pt03 i
pt04 servei gestió aigua potable

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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ALTRES DADES
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Dossier tècnic i guia d'implantació
Data d'entrega del dossier i la guia d'implantació
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Interlocutors de l'ajuntament (nom
complert i càrrec)

OBLIGATORI

OBLIGATORI

Interlocutors de Dipsalut (nom
complert i càrrec)
Interlocutors del proveïdor (nom
complert i càrrec)
Empresa proveïdora

OBLIGATORI
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