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CAPITOL 1. CONDICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Mataró, mitjançant la Secció d’Oficis i Serveis del Servei d'Espais Públics,
realitza el manteniment i la conservació de la xarxa pública de vials, reparant forats i petites
deformacions de calçada que poden comportar perills.
Amb l’equip de trasllats de la Secció d’Oficis i Serveis es fan treballs de sanejat i tapat de forats
a la calçada amb asfalt en calent planificats setmanalment.
Per tal de dur a terme aquesta feina és necessari disposar d’aglomerat asfàltic en calent i emulsió
asfàltica.
Amb l’equip de paletes o trasllats es fan treballs immediats de tapar forats perillosos a la
calçada. Per a poder fer-ho de forma immediata és necessari disposar d’asfalt en fred en provisió
a magatzem, prioritàriament en bidons de 25 kg, més que en saques de 1000 kg, per garantir una
major durabilitat.
L’objecte del present contracte és el subministrament d’aquests materials.
Es divideix en 2 lots:


LOT 1. Subministrament d’aglomerat asfàltic en calent i emulsió asfàltica.

Els treballs es realitzen amb mitjans propis del Servei, tant de personal com de maquinària, amb
el que les actuacions són de poca envergadura, amb unes quantitats aproximades màximes per
jornada de subministrament d’asfalt d’uns 3.500 kg.
El material es carrega a la planta del proveïdor amb camió propi del Servei, amb el que serà
molt important que la planta d’asfalt estigui situada en zona propera al Servei.


LOT 2. Subministrament de bidons de 25 kg d’asfalt en fred.

El material es subministrarà al magatzem del carrer Comadaran, 1 del Servei d’Espais Públics.

1.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
Els materials objecte d’aquest contracte han de complir les normes vigents de prescripcions
tècniques, qualitat i seguretat establertes pels organismes competents.
Tots els materials subministrats disposaran del corresponent marcatge CE.
Es farà entrega dels certificats de materials, fitxes tècniques, fitxes de seguretat i marcatge CE,
prèviament a l’entrega del mateix.
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Els materials més usuals a utilitzar del LOT 1 seran aglomerat asfàltic tipus D-8, (D-12 en algun
cas puntual), asfalt tapissable per a zones de poc gruix i emulsió asfàltica com a element d’unió
a utilitzar en tots els treballs d’asfalt.
Aquests materials hauran de complir les normes fixades:
1. Al PG3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Puentes y
Carreteras).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Parte 2ª Materiales Básicos. Capítulo II. Artículos 211, 212, 214.
Parte 5ª Firmes. Capítulo III. Artículos 530, 531, 532. Capítulo IV. Artículos 540, 542,
543.

2. Al PG4 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de
Carreteras).
Orden Circular 8/2001 sobre el reciclado de firmes.

1.3. TERMINI DE LLIURAMENT DEL MATERIAL
LOT 1. Subministrament d’aglomerat asfàltic en calent i emulsió asfàltica.
El subministrador està obligat a tenir a disposició permanent els materials detallats en aquest
plec per tal de poder donar un servei immediat i òptim.
En cas d’averia de planta o altres problemes, es comunicaran amb temps suficient al Servei per
tal no afectin a la producció.
El Servei d’Espais Públics mitjançant personal de la Secció d’Oficis anirà amb camions a la
planta productora d’aglomerat en calent on li serà entregat el material d’aglomerat i emulsió
asfàltica, prèviament encarregat el dia anterior. I portarà el material a Mataró a les zones on
estigui previst arranjar pegats en asfalt en calent dintre de l’horari de la Secció d’Oficis i
Serveis, de 7:30 a 14:50.
S’estableix per tant que per a un correcte servei la planta productora no podrà estar situada a
més de 50 km de distància del magatzem del Servei d’Espais Públics.
El magatzem està situat a la següent adreça: C/ Comadaran, 1 08304 Mataró, GPS: lat 41,563N,
long 2,449E.
LOT 2. Subministrament de bidons de 25 kg d’asfalt en fred.
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El lloc del subministrament serà el magatzem de l'Ajuntament de Mataró, situat al carrer
Comadaran, 1 08304 Mataró, GPS: lat 41,563N, long 2,449E, depenent dels criteris tècnics
d'elecció del lloc.
Es faran les comandes amb suficient temps per a poder realitzar les entregues sense termini
màxim de lliurament, però en el cas d’urgència es requerirà al proveïdor el subministrament
urgent d’una quantitat mínima en 24 hores.
1.4. COMPLIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT I DEL TERMINI D’ENTREGA
L’empresa adjudicatària està obligada a la substitució dels materials amb defectes o
irregularitats i que no compleixin les qualitats establertes.
En cas que el subministrador incompleixi el termini o la qualitat dels requisits exigits en aquest
plec, l’Ajuntament de Mataró es reserva el dret a fer la compra del material que no s’hagi
proveït a una tercera persona, sense perjudici d’aplicar les sancions que li corresponguin.
En cas de mala fe o reincidència es procedirà a la denúncia del Contracte reservant-se
l’Ajuntament la possibilitat de reclamar danys i perjudicis si ho creu convenient.

1.5. ANNEXES AL CONTRACTE
En cas que es produeixin canvis tecnològics o de gestió que poguessin afectar les previsions del
contracte, podran establir-se noves condicions de prestació del subministrament o servei que,
previ acord d’ambdues parts, restarien incorporades com a annexes al present Plec de
Condicions.

1.6. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Les circumstàncies previstes que poden donar lloc a una modificació del contracte, posterior a la
seva signatura, són les que es relacionen a continuació:




Que els treballs de manteniment pateixin variacions a l’alça o a la baixa respecte als
previstos inicialment per repercussió directa de variacions al personal de plantilla.
Increment dels treballs per avaries o accidents que produeixin danys a la calçada a
reparar.
Increment dels treballs per incorporació de personal de pla d’ocupació destinat a fer
actuacions de reparació de danys a calçada.
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CAPITOL 2. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
2.1. Durada del Contracte
El contracte tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la data que es faci constar en el
corresponent contracte administratiu.
2.2. Pròrroga i acabament del Contracte
El període de prorroga del contracte serà fixat per l’Ajuntament i no podrà ésser superior a 2
anys.

CAPITOL 3. CONDICIONS ECONÒMIQUES
3.1. Pressupostos de licitació
El pressupost anual del contracte estarà distribuït en les següents partides i pels imports
que s’indiquen:
PARTIDA NÚM.

DESCRIPCIÓ PARTIDA

Import anual
(sense IVA)

Import anual
(IVA inclòs)

ORG.

FUNC.

ECON. VIA PÚBLICA

710101

153010

LOT 1. AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
21000 Manteniment via pública

6.611,57

8.000,00

LOT 2. ASFALT EN FRED
21000 Manteniment via pública
TOTAL IMPORT ANUAL

3.305,79
9.917,36

4.000,00
12.000,00

710101

153010

Nota: El pressupost de contracte podrà tenir una variació del 20% com a màxim pels conceptes
especificats al punt 1.6 i principalment per la possible incorporació de personal procedent de
Plans d’Ocupació a la Secció d’Oficis i Serveis.

CAPITOL 4. PRESTACIÓ DEL SERVEI
4.1. Forma de prestació del servei
El contractista haurà de subministrar el material d’acord amb les característiques fixades pels
tècnics de l’Ajuntament de Mataró i dins dels terminis fixats.
En cas d’incompliment en els terminis, l’Ajuntament podrà demanar a un tercer el
subministrament requerit, i aplicar, d’acord amb la legislació vigent, les sancions que calguin al
contractista o proveïdor.
En el cas de que l’incompliment sigui reiteratiu, l’Ajuntament podrà rescindir el contracte.
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L’empresa adjudicatària ha de subministrar el material únicament als departaments o serveis
específics de l’Ajuntament de Mataró amb comandes que es formalitzaran mitjançant document
per escrit, on constarà la descripció i preu del material demanat, persona o departament que
demana.
Els productes o materials s’entregaran a les hores i a les dependències que s’indiquin a la
comanda, tenint present que sempre s’entregaran dintre del terme municipal de Mataró.
Degut a les característiques de l’Ajuntament com a ens de servei públic, en casos de necessitat
l’empresa adjudicatària estarà obligada a prestar els seus serveis a qualsevol hora del dia durant
els 365 dies de l’any. El no compliment d’aquesta condició serà causa suficient de cancel·lació
del contracte.

Altres requeriments:





Per a l’inici de la prestació del servei el proveïdor facilitarà en suport informàtic el
llistat de preus i descomptes, així com els certificats CE, fitxa de seguretat, fitxa de
producte ...
S’haurà de presentar també llistat complert de tarifa de productes que el proveïdor
comercialitzi, incloent el transport en productes que no sigui asfalt en calent.
Per a la recepció del material es farà entrega d’albarà valorat per part del
subministrador.
El proveïdor presentarà una proforma (per correu electrònic) al tècnic responsable per
obtenir el vist-i-plau abans d’enviar la factura electrònica i adjuntarà un quadre excel
per portar el control de saldos tipus aquest:

PARTIDA NÚM.



DESCRIPCIÓ PARTIDA

Import anual
Factures a
2019 (IVA
origen
inclòs)

Factures
anteriors

Factures
mes

Saldo
pendent

L’adjudicatari presentarà una factura electrònica mensual corresponent als diferents
albarans d’aquell període dirigida al Servei d’Espais Públics a la partida pressupostària
corresponent, indicant el CODI DIR3 del Servei d’Espais Públics.

Mataró, a 29 d’octubre de 2019
La cap de la Secció d’Oficis i Serveis
Servei d’Espais Públics

Eva Mota Perellón
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ANNEX 1. MODEL PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTA ECONÒMICA
LOT 1. AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT

UA

Tn
Tn
Tn
l

PREU
UNITARI
MÀXIM (€)

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

54,00
52,00
60,00
1,00

Aglomerat en calent tipus D-8.
Aglomerat en calent tipus D-12.
Aglomerat en calent tipus tapissable.
Emulsió asfàltica.

CONSUM
VALOR DE
APROXIMAT
REFERÈNCIA
(A)

50,0
10,00
50,00
2.000,00

OFERTA PER
UNITAT (B)

2.700,0
520,00
3.000,00
2.000,00

OFERTA
TOTAL (AxB)

0,0
0,00
0,00
0,00

TOTAL (IVA no inclòs)

8.220,00

0,00

21 % IVA

1.726,20

0,00

TOTAL (IVA inclòs)

9.946,20

0,00

UA INDICAR DISTÀNCIA EN KM.
km Des de planta d'asfalt fins a carrer Comadaran, 1 de Mataró, GPS: lat 41,563N, long 2,449E.

REFERÈNCIA

BAIXA

8.220,00

-100,00%

CONSUM
VALOR DE
APROXIMAT
REFERÈNCIA
(A)

OFERTA PER
UNITAT (B)

TOTAL

OFERTA

0,00

LOT 2. ASFALT EN FRED

UA

ut

PREU
UNITARI
MÀXIM (€)

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Bidons de 25 kg d'aglomerat en fred subministrats en palets
sencers.

16,0

288,0

4.608,0

OFERTA
TOTAL (AxB)

0,0

TOTAL (IVA no inclòs)

4.608,00

0,00

21 % IVA

967,68

0,00

TOTAL (IVA inclòs)

5.575,68

0,00

UA INDICAR PREUS OPCIONALS (no valorat al comparatiu)
ut
ut

Subministrament de saca de 1000 kg aglomerat en fred.
Transport de saca de 1000 kg d'aglomerat en fred fins a magatzem del carrer Comadaran, 1 de Mataró.

REFERÈNCIA

TOTAL

4.608,00

BAIXA

-100,00%

OFERTA

0,00
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