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PLEC DE CLAUSULES  TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL 
CONTRACTE 

1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la prestació del servei integrat de plagues:  
-desratització, desinsectació (escarabats, mosquit tigre,...) de la xarxa de clavegueram en 
baixa, del  municipi de Vilanova i la Geltrú. 

2. Principi i durada del servei.
Aquest servei començarà a partir de la formalització del contracte i tindrà una durada d’un 
(1) any + dos (2) any de pròrroga. 
Si Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú creiés convenient rescindir el contracte 
amb l'adjudicatari, aquest no haurà adquirit cap dret. 

3. Treballs i àmbits compresos dins del servei objecte del Plec.
El treball principal comprès dins del servei a realitzar, objecte d'aquest Plec, es el del 
control integrat de plagues (rates, escarabats/paneroles i mosquit tigre) presents a la 
xarxa general de clavegueram en baixa del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
En concret, els àmbits afectats i susceptibles de ser tractats per aquesta contractació 
seran: 
Tots els col·lectors, pous de registre, embornals, reixes, estacions de bombament 
d’aigües residuals i pluvials que configuren la xarxa de clavegueram en baixa que 
gestiona la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.  
S’adjunten plànols en annex, on es visualitza la xarxa de forma gràfica i es defineixen 
unes zones prioritàries d’actuació, d’acord amb les dades històriques per a cada tipologia 
de plaga a tractar. 

4. Condicions del servei de control integrat de plagues

Condicions de l’empresa 
L’empresa ha d’estar inscrita al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 
(RESP) de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya per tal de poder actuar en els àmbits ambientals i de la indústria 
alimentària. 

El personal de l’empresa que realitzi aplicacions amb plaguicides ha de tenir el carnet 
d’aplicador de tractaments de desratització, desinsectació i desinfecció (DDD) 

Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil específica per als serveis de control 
de plagues. 

Disposar del seu codi de productor de residus i gestionar-los mitjançant un gestor 
autoritzat. 
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Els productes que utilitzi l’empresa, en cas d’haver de realitzar tractaments d’aplicació de 
plaguicides, han d’estar autoritzats per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri 
de Sanitat i Consum i s’han d’utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que 
estableixi aquest Ministeri. 
 
Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte i 
oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors contractats per 
l’empresa que prestin el servei objecte del contracte hauran d’estar contractats d’acord 
amb el conveni col·lectiu del sector corresponent i disposar de la titulació exigida en 
aquest plec.  
 
L’equip que es posarà a disposició, actuarà de manera autònoma, en l’obertura i 
tancament de tapes i/o reixes que siguin necessàries per a realitzar les tasques 
encomanades. 
 
Ser responsable del treball realitzat pels seus treballadors. Executaran el contracte al seu 
risc i ventura i estaran obligats a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 
excepte en el cas que els danys estiguin ocasionats com a conseqüència immediata i 
directa d’una ordre de la Companyia d’Aigües. 
 
La Companyia d’Aigües no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb el personal de 
l’empresa adjudicatària, sent a compte d’aquesta la totalitat de les obligacions, 
indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivats d’aquell. 
 
Tot el personal de l’empresa ha de portar uniforme que l’identifiqui quan estigui treballant 
al municipi, a banda de que, d’acord amb la seva avaluació de riscos, ha de determinar la 
necessitat d’utilitzar els equips de protecció personal necessaris per al desenvolupament 
segur de la seva feina. 
 
Els vehicles de l’empresa han d’estar degudament identificats amb el logotip de la 
Companyia d’Aigües, mentre realitzin les tasques per aquesta, que podrà ser compatible 
amb el logotip de la contracta. Per al logotip de la Companyia d’Aigües es podrà recórrer a 
l’ús de plaques imantades re movibles.  
 
L’empresa adjudicatària nomenarà la persona que mantindrà les relacions contractuals i 
de control que s’han de mantenir amb la Companyia d’Aigües. Aquesta persona tindrà 
plena representació de l’adjudicatari i plena capacitat d’obrar en representació de 
l’empresa i davant la Companyia d’Aigües. 
 
 

Condicions del servei 
L’execució de totes les àrees de la present contractació, això és: la desratització, i la 
desinsectació de la xarxa de clavegueram en baixa, incloses les tasques d’obertura de 
tapes i reixes per a la realització de les actuacions. 
 
La implementació d’un sistema integrat de control de plagues que contempli un control 
preventiu. 
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La utilització de mètodes integrats de lluita: físics, mecànics, químics, etc, compatibles 
amb el medi ambient i la salut pública. El mètode i la dosi emprats en els possibles 
tractaments a realitzar han d’estar en consonància amb la problemàtica a resoldre. 
 
Pel cas de les plagues de escarabats/paneroles, durant l’aplicació dels productes 
insecticides, es tindrà cura en emprar aquells productes que no tinguin una reacció sobre 
els insectes que els provoqui la seva sortida a l’exterior, evitant així alarmes ciutadanes 
innecessàries i/o avisos posteriors immediats. 
 
La realització del control de plagues amb una “periodicitat mitjana” de 12 tractaments 
anuals per als àmbits de “rates” i “escarabats”, i de 19 tractaments en sectors (veure 
plànols en annex) pel que fa al “mosquit tigre” descrits tots ells a la clàusula 3 d’aquest 
plec. A banda de les actuacions programades d’ofici, es realitzaran actuacions puntuals, 
generades pels avisos que vagin sorgint, que s’inclouran, sense càrrec, a les actuacions 
programades. 
S’entendrà per “tractament”, l’actuació per part de l’equip aplicador, en una jornada 
completa. 
 
Atenció, en un termini màxim de 5 dies, a comptar des de la data del encàrrec, de 
qualsevol petició d’actuació que designi la Companyia d’Aigües, malgrat que s’hagués 
programat aquella actuació amb anterioritat per una altra data. 
 
La contracta haurà de posar a disposició de la Companyia d’Aigües, una bossa d’hores 
equivalent a dues (2) jornades completes, que podran ser emprades de manera 
extraordinària i complementàriament al nombre d’actuacions programades i definides 
anteriorment, per al tractament de qualsevol de les plagues objecte d’aquest plec. De  
manera extraordinària,l’execució d’aquestes dues actuacions podran ser requerides amb 
un termini inferior a 48 h. 
 
Abans de realitzar cap tractament amb productes que presentin termini de seguretat, ho 
informarà per escrit al responsable de l’equipament o entorn a tractar, que se’n farà 
coneixedor, i a la persona que designi la Companyia d’Aigües. En aquesta informació 
escrita hi figurarà, com a mínim, la data i hora, les característiques i autorització sanitària 
del producte, els terminis de seguretat, i les necessitats i recomanacions anteriors i 
posteriors a l’aplicació. 
 
La planificació de les zones a actuar, la proporcionarà la Companyia d’Aigües de manera 
periòdica segons l’estipulat al contracte. Aquesta planificació inclourà informació detallada 
dels diferents punts sobre els quals s’haurà d’actuar indicant la plaga a tractar. 
 
La periodicitat de les actuacions la determinarà la Companyia d’Aigües d’acord amb les 
seves necessitats. Això significa que en períodes més actius (estiu per exemple) es 
podran sol·licitar vàries actuacions en un mateix mes, i a la vegada, en èpoques de menys 
activitat (hivern per exemple) hi podrà haver mesos que no calgui actuar. 
 
Una vegada realitzat el tractament, es lliurarà un informe a la Companyia d’Aigües. Aquest 
informe haurà d’incloure com a mínim: 

o Els punts sobre els quals s’ha actuat (segons la planificació donada) 
o El tipus de plaga tractada, per cada punt 
o El grau d’infestació detectat (pel cas de les plagues d’escarabats) en cada 

punt. 
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o Indicis de presència de rates (excrements, galeries, etc..) si s’escau, per 
cada punt. 

o La data d’actuació, per cada punt. 
o Incidència detectada, si s’escau, per cada punt. 

 
Aquesta informació, s’haurà de lliurar a la Companyia d’Aigües, en el format digital que 
aquesta proporcionarà, el més aviat possible desprès d’haver realitzat les actuacions i no 
s’entendrà que el tractament hagi finalitzat fins a la recepció de l’informe corresponent que 
inclogui tota la informació  indicada més amunt. Es més, serà condició indispensable 
haver lliurat l’informe, per a procedir a facturar. El retard en el lliurament d’aquests 
informes, podrà suposar retard en l’acceptació de les factures. 
 
A més del llistat de feines realitzades, la contracta podrà especificar les accions 
preventives per disminuir la presència de qualsevol plaga i evitar, en el possible, 
l’aplicació de productes químics. 
 
Comunicació immediata a la Companyia d’Aigües, de totes aquelles situacions 
considerades urgents i/o que poguessin suposar risc per a la salut pública. 
 
S’haurà de facilitar per escrit tota la informació que generi el Programa integrat de control 
de plagues (inspecció inicial, pla d’actuació, fulls d’incidències,...) 
 

5. Horari de treball 
Preferiblement l’horari de treball estarà dins de la franja horaria de treball de Companyia 
d’Aigües que es de 8 a 15 hores. 
 
Si per necessitats de servei convingués allargar la jornada, això es podria realitzar fins a 
les 20 h del mateix dia. La franja horària de 8-20 h ( de dilluns a divendres ) es 
considerarà com a “horari normal” i la facturació d’hores es farà al preu/”h estàndar” 
acordat. 
 
Dins de l'horari normal, doncs, es programaran i executaran les tasques de tractament de 
la xarxa, que composen el servei a prestar. Cada licitant posarà a disposició del servei els 
mitjans i equips que consideri oportuns per realitzar les cobertures exigides de cadascun 
dels treballs a realitzar, assolint els graus d’intervenció demanats. 
 
Si per assolir les cobertures exigides, el licitant considera que cal realitzar torn de treball 
fora de l’horari normal, les hores realitzades en aquest torn es comptabilitzaran igual que 
les realitzades en torns de cobertura del servei d’horari normal. Aquestes hores no tindran 
un import especial, per tant, el licitant haurà de tenir en compte els costos en la seva 
oferta econòmica global del servei. 
 
Pels casos en que el producte o sistema emprat per a realitzar la desinsectació provoqui 
fuites anormals d’insectes a la via  pública i la corresponent queixa social, l’empresa 
adjudicatària posarà els mitjans necessaris o modificarà el producte utilitzat per evitar 
aquest fet. En cas que la solució passi per realitzar aplicacions nocturnes de producte o 
sistema, l’empresa adjudicatària no repercutirà cap despesa a la Companyia. 
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6. Disponibilitat de personal i equips de treball. 

Encarregat del servei 
La contracta disposarà d'una persona responsable dels treballs que es realitzin i que 
assignarà les tasques i coordinarà els equips de treball per portar a terme les mateixes. 
Aquesta persona serà la que haurà de mantenir el contacte continuat i puntual amb la 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú per consultes o treballs esporàdics que puguin 
sorgir. 
Aquesta persona disposarà de telèfon mòbil que permeti el contacte telefònic immediat 
entre la contracta i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
La contracta disposarà del personal tècnic i administratiu per elaborar els informes, 
comunicats i tota la documentació necessària pel compliment dels requisits del servei. 
 

Equips i personal operatiu 
La contracta disposarà, dins de l’horari normal definit anteriorment, acotat preferentment a 
l’horari de 8 a 15 hores, de la presència efectiva com a mínim d’un equip complert de 
treball que inclogui vehicle propi, l’equip de personal necessari per a realitzar les 
actuacions tant d’aplicació com d’obertura i tancament de tapes amb el nivells requerits de 
cobertura del servei i de prevenció de riscos, així com les eines/materials necessaris per a 
la realització de les tasques encomenades. 
 

7. Gestió d’avisos previs a la realització dels treballs 
La contracta d’acord amb la programació acordada amb a Companyia d’Aigües, executarà 
amb els seus propis mitjans les feines encarregades. Amb anticipació a l’execució de les 
tasques, caldrà que informin al departament d’ocupació de via pública de l’Ajuntament, 
dels punts/zones on es preveu realitzar les actuacions, sempre que no comportin 
afectacions importants per al trànsit. Si les actuacions a la xarxa, per la seva complexitat 
suposessin haver de tallar el trànsit  en algun carrer, o bé necessitessin de reserva 
d’estacionament, caldrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament, com a mínim amb una setmana 
d’anticipació. 

8. Abonament del servei 

Facturació 
Aquest servei s’abonarà per cadascuna de les actuacions realitzades a la presentació de 
la factura corresponent que identificarà el tipus d’actuació realitzada, segons sigui 
desinsectació+desratització (DI+DR) o mosquit tigre (MT), i la data d’actuació, als preus  
per actuació acordats. 

Incorporació de noves zones al servei de control de plagues 
Durant la vigència del contracte de servei de control de plagues, es podran modificar les 
zones/punts d’actuació d’acord amb les necessitats del servei i /o les incidències o avisos 
rebuts, incorporant noves zones d’actuació no previstes a la documentació inicial. 
Aquests canvis en la programació, es podran realitzar sempre tenint en compte que el 
nombre d’actuacions anuals previstes al contracte no augmenti més enllà del acordat, 
incloses les dues actuacions complementàries descrites anteriorment. 
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9. Control de la prestació del servei. 
El control es basarà en el seguiment del compliment de les prestacions i serveis pactats. 
La prestació del servei estarà subjecte a la cobertura dels serveis segons les periodicitats 
indicades en aquest Plec, així com la indicada en la planificació. 
En concret, l'acompliment dels serveis acordats amb Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú es podran controlar de forma presencial, si així ho considera oportú Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
La prestació del servei es controlarà a partir de dos aspectes totalment diferenciats: 

• Control de la presencia dels equips. 
• Control de les normes i la qualitat de la prestació. 

Els incompliments estaran sotmesos als règims de sancions i/o deduccions desenvolupats 
a continuació en aquest Plec de Clàusules. 
Es realitzaran inspeccions dels punts o zones on s’hagi actuat, per comprovar la qualitat 
de la feina realitzada. 

Control de les normes i la qualitat de la prestació. 
S'estableixen una sèrie de incompliments que es detallen a la taula següent. 
Aquests incompliments tenen una classificació de qualitat del servei en deficient i 
inacceptable. Els diferents incompliments fan referència a aspectes de qualitat de les 
tasques executades i aspectes generals de uniformitat, neteja i equipament del personal.  
També es prestarà especial atenció al compliment de les mesures de seguretat, tant pel 
que fa a la disponibilitat del personal dels EPI's, com a les mesures de seguretat de 
treball, senyalització de l’ocupació de la via pública, desviament de transit, etc ... 
S’inclouen a més, els incompliments de gestió, com el retard en l’execució dels treballs 
demanats,  i lliurament de la informació de les tasques realitzades. 
 
 
 

LLISTAT D’INCIDÈNCIES 
 

INCOMPLlMENT DE LES NORMES QUALITAT DEL SERVEI 
Deficient Inacceptable 

Qualitat de les actuacions de tractament: 
- No actuació en un punt dels demanats com a 
producte dels avisos puntuals. 
- Pous de registre amb poca aplicació/contingut 
de producte biocida. 

 
 
 
 

X 

 
 

X 
 
 

 
No comunicar a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú les incidències detectades durant els treballs 
d’aplicació 

 
 

X 

 
 
 

Incomplir el termini màxim establert per la realització de 
les tasques 

 
 

 
X 

No comunicació prèvia a l’Ajuntament de les actuacions 
previstes 

 
X 

 

No comunicació d’intent d’actuació sol·licitada i no 
executada, per causes no imputables a la contracta 
(per exemple: obertura tapa impossible) 

 
 

X 
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Roba de treball dels operaris sense complir la 
uniformitat 

 
X 

 

Aspecte excessivament brut dels operaris X  
Incompliment pel que fa a la identificació dels vehicles 
segons el logo de la Companyia 

 
 

X 

 
 

 

INCOMPLlMENT DE LES NORMES QUALITAT DEL SERVEI 
Deficient Inacceptable 

No aplicar les mesures de Seguretat establertes en 
aspectes de senyalització i altres indicats al Pla de 
Seguretat i Salut 

  
 

X 
No portar els EPI’s establertes  X 
Gestió incorrecta dels residus generats (p.ex. no endur-
se els envasos utilitzats) 

  
 

X 
Lliurament amb retard de la informació de les feines 
realitzades 

- puntual/ocasional 
- reiterada 

 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
Qualsevol qüestió, que a criteri de la Companyia d’Aigües, suposi una clara merma de la 
qualitat del servei, i que no estigui contemplada en aquest llistat, s’abordarà amb la 
contracta per establir en cada cas la penalització que es cregui oportuna. 

10.  Import del servei. 
El preu anual estimat pels treballs de control de plagues és el que s'estableix al Plec de 
Clàusules econòmico- administratives. 

11. Revisió de preus. 
La revisió de preus està regulada per la clàusula corresponent en el Plec de Clausules 
administratives. 
 

12. Règim penalitzador. 
Les infraccions en que poden incórrer els adjudicataris en les prestacions dels serveis, ja 
s'han especificat anteriorment. Aquestes infraccions o deficiències de servei detectades, 
tindran un règim penalitzador aplicable que es transformarà en deduccions en les 
certificacions mensuals. 
Es pretén disposar d'un mitjà per poder tipificar i valorar cadascuna de les infraccions 
detectades, amb la fi de oferir un servei d'acord amb les bases d'aquest Plec i ajustat a les 
necessitats de la xarxa de sanejament de Vilanova i la Geltrú. 

Deducció a aplicar a infraccions del control de normes pel que fa a 
qualitat del servei. 
Per a aquestes deduccions, el termini d’aplicabilitat restarà obert, sempre que es pugui 
demostrar clarament, que s’ha incomplert alguna de les normes indicades, es a dir, no 
existirà un termini fixat per a l’aplicació d’aquestes deduccions, imputant-se en el moment 
en que s’hagin evidenciat, dins de la durada del contracte i de la garantia. 
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Respecte a deficiències de tipus general. 
Aquestes deficiències fan referència a aspectes d'uniformitat, aspecte del personal, estat 
dels equips, gestió de la informació i els avisos. 
Deficient : Deducció de 60€ sobre la facturació mensual (del paquet habitual de neteja de 
la xarxa) per cada incompliment detectat. 
Inacceptable : 180€ sobre la facturació mensual per cada incompliment detectat. 
 
Respecte a deficiències en aspectes de seguretat i o en la realització de les tasques 
Deficient : Deducció de 100€ sobre la facturació mensual per cada incompliment detectat. 
Inacceptable : 300€ sobre la facturació mensual per cada incompliment detectat. 
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ANNEX NÚM. 1  
 

Plànol històric avisos/actuacions Desinsectació i Desratització ( DI+DR ) 

Plànol sectors actuació Mosquit Tigre (MT)
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