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RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LES XARXES PÚBLIQUES  
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PLEC DE CLAUSULES  TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL 
CONTRACTE 
 

1.- Objecte del contracte. 
Constitueix l'objecte del contracte els treballs d’obra civil i manteniment a realitzar en les 
xarxes de distribució d’aigua potable i les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que 
integren la xarxa pública d’abastament i sanejament en baixa de Vilanova i la Geltrú. 
Aquestes tasques també integren la realització completa d’escomeses domiciliàries de 
sanejament i la part d’obra civil de les escomeses d’abastament i totes les tasques 
addicionals incloses en el present Plec de Clàusules. 

2.- Àmbit d’actuació. 
L’àmbit d'actuació del  present contracte engloba totes les actuacions d’obra civil 
necessàries  pel normal funcionament  de les xarxes d’aigua potable i de clavegueram 
gestionades per Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
Si en el futur s’ampliés alguna de les xarxes d’aigua potable i de clavegueram, el 
contractista haurà de desenvolupar les seves tasques en la nova xarxa. 

3.- Treballs compresos dins del contracte objecte del Plec. 
A continuació es presenta un resum de les tipologies d’actuacions compreses dins del 
contracte: 
 
Pel que fa a l’abastament: 
 
1.- Escomeses domiciliàries; se’n deriva d’elles la realització de la corresponent cala de 
localització de serveis i preparació del punt de connexió, el reblert de la cala amb material 
seleccionat, la reposició del paviment amb subbase de formigó i acabat final. 
2.- Localització de serveis: inclou la pròpia demolició, localització, reblert i la reposició 
definitiva. 
3.- Realització de petits trams de rasa: inclou la pròpia demolició, localització, reblert i la 
reposició definitiva de petits trams de rasa destinats a ampliacions o substitucions de 
canonades. Es dividiran segons la seva profunditat, longitud i material de reposició final. 
4.- Construcció d’arquetes 
5.- Instal·lació de registres (poden anar inclosos dins de treballs de reposició dependents 
de les escomeses) 
6.- Treballs amb existència de manipulació de productes residus d’amiant. 
 
S’inclouen, pel que fa al servei d’abastament, les tasques d’obra civil corresponents a:  

1- Realització de les demolicions i excavacions necessàries per a la realització 
d’escomeses domiciliàries.  
2- Realització de les operacions necessàries per reposar els paviments un cop 
realitzada la tasca d’instal·lació hidràulica. 
3- Transport i gestió dels residus generats a la zona destinada per a aquest fi a 
les instal·lacions de la Companyia, sempre que el residu així ho permeti.  
4- Tasques de suport al departament relacionades amb el manteniment i 
funcionament de la xarxa d’abastament i/o amb l’explotació de les instal·lacions 
(operaris de suport, càrrega i transport d’equips als llocs designats, tasques que 
requereixin maquinària d’obra, etc...) 
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5- Manipulació, retirada i transport de residu d’amiant provinent de les canonades 
de distribució.  

 
Informacions generals de la xarxa d’abastament 
Es pot consultar  les dades del Plànol genèric disponible en format digital de la xarxa de 
d’abastament de Vilanova i la Geltrú. 

El nombre total d’escomeses d’abastament és de  9.312 unitats 
La xarxa d’abastament és d’una llargada de 225 Km. 

 
Pel que fa al sanejament: 
 
1.- Escomeses domiciliàries; se’n deriva d’elles la realització de la corresponent 
excavació, la col·locació de la canonada i/o accessoris necessaris, el recobriment de la 
canonada amb formigó i el reblert de la cala amb material seleccionat, la reposició del 
paviment amb subbase de formigó i acabat final. 
2.- Xarxa de clavegueram; se’n deriva la realització de treballs d’excavació, la col·locació 
construcció o reparació dels elements de la xarxa (canonades, embornals, reixes,...) 
segons s’escaigui, el reblert de l’excavació i la reposició del paviment. 
3.- Localització de serveis: inclou la pròpia demolició, localització, reblert i la reposició 
definitiva. 
4.- Construcció/reparació de pous/arquetes de registre. 
 
S’inclouen, pel que fa al servei de sanejament, les tasques d’obra civil corresponents a:  

 
1-  Realització de les demolicions i excavacions necessàries per a la realització 
d’escomeses domiciliàries noves o per a la reparació de les existents. 
2-  Realització de la instal·lació de les canonades i elements per a les escomeses 
noves o per a la reparació de les existents. 
3-  Realització de les operacions necessàries per reposar els paviments un cop 
realitzada la tasca d’instal·lació hidràulica en escomeses. 
4-  Realització de les demolicions i excavacions necessàries per a la instal·lació 
d’elements nous de la xarxa de clavegueram (canonades, tapes, pous, reixes, 
embornals, sobreeixidors, cambres, ...) o per a la reparació dels existents. 
5-  Realització de treballs per a la instal·lació d’elements nous de la xarxa de 
clavegueram (canonades, tapes, pous, reixes, embornals,...) o per a la reparació 
dels existents. S’inclouen, a més dels treballs de paleta habituals, els treballs 
auxiliars de serralleria que puguin ser necessaris. 
6-  Realització de les operacions necessàries per reposar els paviments un cop 
realitzada la tasca d’instal·lació dels elements nous de la xarxa de clavegueram 
(canonades, tapes, pous, reixes, embornals,...) o reparació dels existents.  
7-  Transport i gestió de tots els residus generats per les obres esmentades, a la 
zona destinada per a aquest fi a les instal·lacions de la Companyia, sempre que 
el residu així ho permeti, o bé a l’abocador autoritzat. 
8-  Les tasques de suport al departament relacionades amb el manteniment i 
funcionament de la xarxa de clavegueram i/o amb l’explotació de les 
instal·lacions (peons de suport, càrrega i transport d’equips als llocs designats, 
tasques que requereixin maquinària d’obra, etc...) 
 
 
 

 



 4 

Informacions generals de la xarxa de sanejament 
Es pot consultar  les dades del Plànol genèric disponible en format digital de la xarxa de 
sanejament de Vilanova i la Geltrú. 

Nombre total d’escomeses: 9.400   
Km de xarxa: 195 
Nombre total embornals individuals : 4.360 
Metres lineals de reixes: 3.700 

 
Totes les feines descrites en aquest apartat inclouen la mà d’obra necessària, per a la 
realització de les tasques indicades, els elements de seguretat i protecció, tant per als 
treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a la seva execució i 
els mitjans tècnics i mecànics escaients i la retirada dels residus que generi l’obra. 
 
Els treballs que s’hauran d’executar van encaminats, tant a les actuacions preventives i 
correctives de les xarxes d’abastament i sanejament (amb l’objectiu final d’allargar al 
màxim la seva vida útil), com aquells de caràcter urgent relacionat pròpiament amb 
avaries. 
 
Els treballs a executar en aquest contracte, inclouen la maquinaria i la mà d’obra 
necessària, per resoldre la part d’obra civil i/o mecànica, dels treballs necessaris pel 
correcte funcionament de les xarxes d’aigua potable i clavegueram, entenent com a tal, la 
totalitat dels treballs, a excepció de les tasques d’instal·lació de la part hidràulica en el cas 
de l’abastament, que seran executades directament  per la Companyia d’Aigües. 
 
La manipulació dels elements integrants de les xarxes d’aigua potable/sanejament, 
(canonades, vàlvules, hidrants bombes, etc.) només els podrà realitzar el personal de la 
Companyia d’Aigües. 
 
Treballs planificats 
 
Aquests  treballs  correspondran  a les actuacions  prèvies i programades per al correcte 
funcionament de les xarxes d'aigua potable i de clavegueram. Seran encarregats per les 
persones que designi la Companyia d’Aigües amb un dia mínim d’avis, respecte a la data 
prevista d’execució i disposaran per cadascun, de la corresponent ordre de treball i  plànols 
si s'escau. 
 
El responsable o encarregat de l'empresa adjudicatària vetllarà perquè els treballadors 
realitzin  correctament  les  tasques  i  en  serà  el  responsable directe. Les persones 
designades per la CAVNG hi donaran el vist-i-plau un cop estiguin finalitzades. 
 
Treballs no planificats 
 
Corresponen a avaries o incidències a les xarxes i altres, i caldrà que l’empresa 
adjudicatària respongui atenent la incidència immediatament. Sempre que sigui possible 
actuarà per resoldre la incidència i deixarà per l'endemà, en horari laboral ordinari, la 
realització de la tasca de finalització d'obra. De cada avaria caldrà realitzar un informe 
complert, segons els models facilitats per la CAVNG per a aigua potable i per a 
clavegueram, amb el motiu, les operacions que s'han realitzat i els amidaments que s’han 
requerit. 
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4.- Característiques dels mitjans per realitzar les tasques 
 
Mitjans Humans 
  
La plantilla de personal haurà d’estar qualificada per atendre les necessitats demandades. 
És a dir, haurà de tenir els coneixements i experiència acreditada en treballs d’obra civil 
en xarxes d’abastament i de clavegueram. 
El personal destinat a aquests treballs, haurà d’estar obligatòriament incorporat en el pla 
de treball en les empreses amb risc d’amiant. 
El personal de la contracta anirà identificats al vestuari de treball, com a mínim amb el 
logo de la Companyia d’Aigües. 
 
Dotació mínima de personal: 
 
Equip bàsic 
Tant pel que fa a abastament com sanejament, els equips bàsics (un per a cada  
departament) que s’hauran de posar al servei estaran formats, com a mínim, per una 
parella formada per oficial i manobre amb la formació i experiència necessària per al 
desenvolupament autònom de les tasques d’obra civil esmentades anteriorment 
 
Responsable tècnic 
L’empresa adjudicatària disposarà, a més,  d’un responsable tècnic dels treballs, que serà 
el màxim responsable de l’execució dels treballs a realitzar i actuarà com a representant 
davant la CAVNG durant la durada del contracte i serà al qui se li encarregaran les 
tasques que caldrà que realitzi el personal de l’adjudicatària. 
 
A més, haurà de tenir capacitat suficient per: 
- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 

presència en qualsevol acte derivat del compliment  de les obligacions contractuals, 
sempre per assegurar la bona marxa i compliment del contracte. 

- Organitzar l’execució de les activitats a realitzar i interpretar i posar en pràctica les 
ordres rebudes per les persones designades per la Companyia d’Aigües. 

- Proposar actuacions a les persones designades per la Companyia d’Aigües, 
assessorar i col·laborar amb ells en la resolució dels problemes que es plantegin 
durant la durada del contracte. 

 
Aquestes capacitats no poden ser revocades ni limitades de cap manera per l’adjudicatari, 
llevat que designés algun altre representant per a substituir l’actual, amb les mateixes 
capacitats del que és substitut. En qualsevol cas, el representant de l’adjudicatari ha de 
ser acceptat per la Companyia d’Aigües. 
 
Encarregat  
Disposarà també d’un encarregat amb capacitat per inspeccionar, interpretar les 
informacions, generar instruccions i dirigir els treballs. Disposarà una experiència mínima 
de 5 anys en els treballs objecte del contracte i mes concretament haurà de : 
- Organitzar l’execució de les activitats a realitzar i interpretar i posar en pràctica les 

ordres rebudes per les persones designades per la Companyia d’Aigües. 
- Proposar actuacions a les persones designades per la Companyia d’Aigües, 

assessorar i col·laborar amb ells en la resolució dels problemes que es plantegin 
durant la durada del contracte. 
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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, no sent admissibles les 
demores en la resposta, a nivell presencial, superiors a 1h. 
 
Responsable seguretat i salut 
També haurà de designar un responsable de seguretat i salut, sense perjudici que, la 
CAVNG designi un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució dels 
treballs d’obra civil a les xarxes d’aigua potable i clavegueram. 
 
Mitjans Tècnics 
 
El contractista haurà de disposar de vehicles propis suficients pel desplaçament del 
personal. El preu hora del personal ha d’incloure la part proporcional del cost i del 
manteniment del vehicle. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de la Companyia d’Aigües, com a 
mínim,  els següents equips: 
  
D’ús indistint Abastament-Sanejament 

• Miniexcavadora sobre pneumàtics . 
• Retro excavadora mixta amb cullera i martell o giratòria de 3500 kg. 
• Dúmper 1,5 tones de carrega. 
• Camió grua 18 tones. 
• Camió basculant 3500 kg. 
• Formigonera manual. 
• Bomba d'esgotament monofàsica 220 V amb capacitat mínima 25 m3/hora . 
• …. 

 
D’ús específic per a cada equip associat a cada departament 

 
• Furgoneta-Camió 3500 Kg per al desplaçament del personal i equip bàsic. 
• Martell elèctric. 
• Detector digital d'instal·lacions - conduccions soterrades. 
• Maquina radial per a tall de paviment del carrer amb aigua. 
• Grup electrogen lleuger. 
• Tot tipus d'eines  manuals  necessàries  per a la correcta  execució  deis  

treballs (martells, escarpes, potes de cabra, tornavisos, alicates tenalles, serres, 
etc). 

• tanques de protecció i senyalització. 
• …. 

 
En cas que s’executin tasques per unitats d’obra, aquestes han d’incloure la part 
proporcional de les màquines que es requereixin per tal de desenvolupar-les. Quan s’hagi 
de realitzar per administració, serà objecte d’abonament a banda, d’acord amb els preus i 
l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
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Tots els vehicles que l’adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran de 
portar el seu logo en un lloc visible. 
 
Els vehicles amb dedicació exclusiva aniran identificats, com a mínim mentre realitzin 
treballs per a la Companyia; amb el logo de la Companyia d’Aigües . 

5.- Horari de treball 
Pel que fa al servei d’abastament i sanejament, l’adjudicatari haurà de seguir normalment 
l’horari establert per la Companyia més el temps que sigui necessari per tal de poder 
rebre instruccions i comunicar informacions. Aquest horari serà de 8 hores diàries entre 
les 8 i les 20 hores. 
 
Durant la franja horària normal dels dies laborables, els treballs es facturaran segons el 
preu pactat. Fora de l’horari normal de treball es comptabilitzaran com hores fora de 
l’horari normal o hores en festiu, quan aquestes es realitzin en dies festius, i s'abonaran al 
preu fixat en el contracte. 
 
Als efectes de poder realitzar qualsevol treball sense limitacions per temes de soroll, en 
aplicació de les ordenances municipals, es considera un “horari normal apte per a la 
realització de soroll” de dilluns a divendres 8 hores a les 20 hores. Aquest horari haurà de 
ser tingut en compte als efectes de programació de feines. 
 
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 de 
qualitat demanats. 

6.- Servei de guàrdia. 
Durant les hores normals de cobertura del servei, les emergències es cobriran amb els 
equips que estiguin operatius en aquell moment, sempre que es puguin deixar a mitges 
els treballs que estiguin realitzant. 
Si no hi hagués cap equip treballant en el moment de l’emergència, l’adjudicatària posarà 
a disposició de la Companyia d’Aigües, els mitjans necessaris per atendre-la. 
 
La comunicació que faci la Companyia d’Aigües de les emergències, es realitzarà a 
l’adjudicatària a través de l’encarregat d’aquesta, si les emergències es produeixen dins la 
franja horària normal de treball de 8 a 20 hores. La contracta posarà a disposició de 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú un telèfon de 24 hores on poder adreçar-se 
per comunicar les emergències que puguin sorgir, fora d’aquest horari. 
 
L’empresa contractada posarà a disposició del servei una persona amb capacitat de 
supervisió per assistir, si cal, al lloc de l’emergència o incidència, per efectuar tasques 
d’assignació dels  els recursos necessaris per fer front a la situació. 
Els equips que hagin de cobrir serveis classificats com emergències hauran d’acudir al 
lloc indicat en un termini màxim d’una hora (1), comptabilitzat des del moment en que es 
realitza la comunicació amb el servei de guàrdia u oficina de la contracta. Aquest període 
es respectarà en cas de que el servei s'hagi de realitzar en festiu o de nit. 
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7.- Disponibilitat d'oficines. 
L’empresa contractada disposarà d'una oficina que estarà equipada amb equips 
informàtics i altres que permetin la comunicació amb la Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú de forma àgil i rapida. 
L’empresa  disposarà de programes informàtics per la elaboració dels informes i del 
programa de CAD utilitzat per Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú que es 
“Autocad”. 
L’empresa contracta disposarà del personal tècnic i administratiu per elaborar els 
informes, comunicats i tota la documentació necessària pel compliment dels requisits del 
servei. 

8.- Disponibilitat de magatzem. 
L’adjudicatari disposarà d’un magatzem situat a una distància inferior a 20 Km de la nau 
dels serveis tècnics de la Companyia d’Aigües, on poder dipositar materials/mitjans 
destinats a les obres (tanques, senyalització, àrids, maquinària de treball, etc...) 

9.- Prevenció de riscos. 
L'adjudicatari esta obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball 
específiques de  la  legislació  vigent  (RO  1627/1997,  de  24  d'octubre), al que 
s'estableixen les disposicions  mínimes  de  seguretat i salut.  Així,  doncs,  el 
contractista  disposarà del material de  seguretat  i higiene necessari. Tots els equips 
que es destinin al serveis compliran les normes de seguretat  vigents i estaran en bones 
condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de 
circulació i estaran al corrent de la inspecció Tècnica de Vehicles. Cada vegada que el 
vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d'inspecció. 
 
El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de 
prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos. El contractista, a part de garantir la 
seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc que el fet de treballar en la via pública 
pugui representar per a terceres persones (vianant , vehicles, etc...) garantint la seva 
seguretat. Així, l'adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les 
feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment,  les disposicions legals que 
s'estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions  que doni l’Ajuntament, la 
policia local i els serveis  tècnics de la Companyia d’Aigües.  Els desviaments provisionals 
aniran a càrrec del contractista, així com la senyalització que requereixin els treballs. 
 
L’adjudicatari, els subcontractistes i el personal autònom, que pugui intervenir en els 
treballs objecte de la contracta, s’obliguen a l’estricte compliment de totes les lleis i 
disposicions d’àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, en matèria laboral, social i 
seguretat i salut en el treball, vigents en el moment de la firma del contracte i de totes 
aquelles que puguin aparèixer durant el transcurs del contracte, havent de tenir tot el 
personal legalitzat i format, d’acord amb les regulacions. 
 
L'adjudicatari estarà obligat a mantenir net l'espai de treball i els seus voltants per oferir un 
aspecte òptim de l’obra. En especial es tindrà cura e l'afectació als elements urbans tals 
com arbrats, bancs, papereres, etc.. havent-los de protegir, s s'escau, abans de l'inici deis 
treballs. 
 
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents 
de treball que puguin ocórrer, durant l’execució dels treballs objecte de la contracta, pel 
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que adaptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en la seva avaluació de riscos, 
atenent en tot moment les indicacions que es formulin des de la Companyia d’Aigües be 
directament o a traves de personal especialitzat extern. 
 
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant els 
treballs d’execució dels treballs objecte de la contracta. 
 
De la mateixa forma, haurà de disposar, al seu càrrec, de totes les mesures de protecció 
i senyalització que garanteixin la seguretat del personal que participi en els treballs. 
 
L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades 
de la coordinació  d'activitats  empresarials,  facilitant als serveis tècnics de la  
Companyia d’Aigües tota la informació que sigui necessària per poder-la dur a terme. 
 
L'empresa adjudicatària  haurà d'aportar abans de l’inici del contracte una avaluació de 
riscos dels treballs a realitzar que haurà d'incloure com a mínim la següent 
documentació: 
 

Avaluació dels riscos generals i específics associats a les activitats objecte del 
present plec. 
Mesures preventives generals i especifiques davant dels riscos. 
Mesures de seguretat i certificacions dels equips de treball. 
Llista dels treballadors que realitzaran les obres contractades. 
Certificats d’haver informat a tots els seus treballadors dels riscos i mesures 
preventives. 
Relació de partes d’alta del personal a la Seguretat Social. 
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i del seu pagament. 
Certificat que aporti informació i formació en matèria de seguretat als treballadors. 
Registre d’entrega dels equips de protecció individual als treballadors. 
Certificat d’aptitud medica dels treballadors i procediment assistencial per atendre 
els possibles accidentats, indicant la Mútua d’accidents de treball. 
Fulla d’inscripció al RERA, registre d’empreses amb risc per amiant. 
 

Aquesta avaluació serà actualitzada durant la duració del contracte segons els 
terminis marcats per la legislació vigent i  trames als serveis tècnics de la CAVNG 
 
A la vegada serà imprescindible, que el personal que realitzi el treballs encarregats, 
hagi estat informat deis riscos, tant genèrics com específics inherents als mateixos, 
facilitant-los tots els medis necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. 
A aquest efecte s’exigirà que l 'empresa contractada, aporti justificant de cadascun dels 
treballadors, conforme han estat informats sobre les normes de seguretat que puguin 
afectar-los en l'execució del seu treball. 
 
L'empresa adjudicatària en cas de realitzar tasques amb riscos especials  (espais 
confinats, interferències amb cablejat elèctric soterrat,  etc...)   complirà totes les mesures 
de seguretat establertes als procediments interns de la Companyia d’Aigües. 
 
No es realitzaran treballs en llocs confinats sense el corresponent permís de treball. 
L'entrada del personal es realitzarà complint totes les exigències de seguretat, amb equips 
de detecció de gasos i manca d'oxigen i equips de respiració autònoms en cas necessari. 
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El personal de la contracta disposarà de la formació en Prevenció de riscos Laborals 
específica per treball en obres. A més haurà de disposar de formació complementària per 
la manipulació de fibrociment. 

10.- Gestió mediambiental i del residus. Soroll, pols, etc.  
Els elements principals necessaris per realitzar les tasques objecte d'aquest Plec són 
bàsicament els equips amb el personal que els manipula. 
La gestió i tramitació d’aquests residus la realitzarà la contracta, assumint tots els costos 
que es puguin derivar, justificant, mitjançant el pla corresponent, com gestionarà els 
residus extrets de les obres. 
La contracta disposarà de les autoritzacions pertinents per al transport de residus, que 
exigeixi la reglamentació vigent. Caldrà portar un registre mensual dels residus extrets de 
la xarxa, que inclourà com a mínim, les quantitats retirades, tipologia si s’escau, i el 
destinatari dels mateixos que haurà de tenir les autoritzacions pertinents.  
 
La contracta realitzarà els seus treballs, atenent a les ordenances municipals, tant pel que 
fa a l’emissió al medi ambient de pols, sorolls, vibracions, i altres pertorbacions, corrent al 
seu càrrec les mesures necessàries a aplicar per a la minimització dels seus efectes. 
 
L'adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de dipòsits 
e instal·lacions d'aigua i en general del medi ambient, durant l'execució dels treballs 
d'obra civil a les xarxes d'aigua potable i de clavegueram per efecte  de combustibles,  
oli, aglomerants, escombraries generades o qualsevol altre material que pugui ser 
perjudicial per al medi o les instal·lacions dels serveis. L'adjudicatari haurà de realitzar 
una correcta gestió dels residus i mediambiental de les actuacions i haurà de justificar 
l'adequada deposició dels diferents residus en els corresponents abocadors autoritzats. 
 
L’adjudicatari assumirà la recollida i transports dels residus generats en l’execució de les 
prestacions contractades. En aquest últim cas els residus seran tractats de la millor 
manera, des del punt de vista mediambiental i segons la normativa vigent. L’adjudicatari 
portarà els residus a l’abocador autoritzat i presentarà el justificant dels abocaments 
d’aquests residus. Queda totalment prohibit l’abocament de residus a qualsevol lloc no 
autoritzat, el que ocasionarà la rescissió immediata del contracte i les penalitzacions 
adequades. 
 
11.- Requeriments i obligacions tècniques sobre senyalització i gestió 
d’afectacions via pública 
 
L'adjudicatari col·locarà, al seu càrrec els cartells anunciadors de les obres per tal que 
es conegui l ’obra que s’està realitzant.     
 
Al inici  del  contracte,  l'adjudicatari  adquirirà  tots  els elements  necessaris  per  a  la 
senyalització i correcte tancament de les obres,  tals  com tanques,  llums de  
senyalització, conus, etc... que es faran servir exclusivament per  a  les obres del present 
contracte. Tots aquests materials hauran d'estar sempre en perfectes condicions.  
Companyia d’Aigües es reserva el dret d'exigir la substitució d'aquests materials obligant 
l'adjudicatari a la seva substitució per uns altres en bon estat de conservació, en el termini 
no superior a 48 hores des de la petició. 
 
La canonada a instal·lar en les noves escomeses de clavegueram, serà per defecte 
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de PEAD corrugat  SN-8, tot i que la Companyia d’Aigües pugui introduir canvis en 
funció de necessitats específiques i/o d’evolucions en els diferents materials existents 
al mercat. L’estructura de les escomeses de clavegueram seguirà el model proposat 
per la Companyia d’Aigües. 

12.- Abonament del servei. 
El servei s’abonarà d'acord amb el que estableix el plec de Clàusules Administratives. 

13.- Import del servei. 
És el que s'estableix al Plec de Clàusules Administratives. 

14.- Revisió de preus. 
La revisió de preus està regulada per la clàusula 6 del Pla de Clàusules Administratives. 
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ANNEX NÚM. 1  
 
Sol·licito em sigui lliurada una copia en suport informàtic format Autocad de la totalitat de 
conduccions, arquetes, pous de registre i altres elements que formen part de la xarxa de 
d’abastament i de la xarxa de sanejament de Vilanova i la Geltrú.  
En/Na   , amb DNI núm.  , en nom propi, o com a representant de L’empresa 
 , amb domicili a  , i codi d'identificació fiscal núm.  prenc part en la licitació 
per a la prestació del contracte dels TREBALLS D’OBRA CIVIL I MANTENIMENT A 
REALITZAR EN LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I LES 
INFRAESTRUCTURES D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LES 
XARXES PÚBLICA  D’ABASTAMENT I SANEJAMENT EN BAIXA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
Assabentat de les condicions tècniques, econòmiques i generals que regeixen la seva 
contractació, i manifestant que em trobo en plena possessió de la meva capacitat jurídica i 
d'obrar, per a tal efecte faig constar que:  
L'empresa a la qual represento es conscient que aquesta informació es confidencial i es 
compromet a no fer copies de la mateixa ni lliurar copia d'aquesta informació a persones 
externes que puguin fer un us inadequat de la mateixa. Aquesta informació servirà única i 
exclusivament per la elaboració i estudi de la proposta tècnica per prendre part a la 
licitació per l'adjudicació del contracte TREBALLS D’OBRA CIVIL I MANTENIMENT A 
REALITZAR EN LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I LES 
INFRAESTRUCTURES D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LES 
XARXES PÚBLICA  D’ABASTAMENT I SANEJAMENT EN BAIXA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
Per que així consti, signa el present document.  
 
(Data i signatura de la persona licitadora).  


	1.- Objecte del contracte.
	2.- Àmbit d’actuació.
	3.- Treballs compresos dins del contracte objecte del Plec.
	4.- Característiques dels mitjans per realitzar les tasques
	5.- Horari de treball
	6.- Servei de guàrdia.
	7.- Disponibilitat d'oficines.
	8.- Disponibilitat de magatzem.
	10.- Gestió mediambiental i del residus. Soroll pols, etc.
	12.- Abonament del servei.
	13.- Import del servei.
	14.- Revisió de preus.
	ANNEX NÚM. 1
	PLEC DE CLAUSULES  TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE
	1.- Objecte del contracte.
	2.- Àmbit d’actuació.
	3.- Treballs compresos dins del contracte objecte del Plec.
	Totes les feines descrites en aquest apartat inclouen la mà d’obra necessària, per a la realització de les tasques indicades, els elements de seguretat i protecció, tant per als treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a l...
	4.- Característiques dels mitjans per realitzar les tasques
	5.- Horari de treball
	6.- Servei de guàrdia.
	7.- Disponibilitat d'oficines.
	8.- Disponibilitat de magatzem.
	9.- Prevenció de riscos.
	10.- Gestió mediambiental i del residus. Soroll, pols, etc.
	12.- Abonament del servei.
	13.- Import del servei.
	14.- Revisió de preus.
	ANNEX NÚM. 1



