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COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 
 

PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEL CONTRACTE D’OBRES 
 
Títol Contracte d’Obres: 

 
“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 PÚBLIQUES  
D’ABASTAMENT I SANEJAMENT EN BAIXA DE VILANOVA I LA GELTRÚ” 

 
Procediment d’adjudicació:  
NEGOCIAT 

 
Tramitació:  
Amb publicitat al Perfil del Contractant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
918.790,88 € (I.V.A. exclòs) 
 
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
459.385,44 € anuals (I.V.A. exclòs) 
 
C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
1 any. Prorrogable per un altre any 
 
D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS 
NO 
 
E.- GARANTIA PROVISIONAL 
2% de l’import de licitació 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA 
4% de l’import de l’adjudicació 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA 
2 anys de la finalització del contracte. 
 
H.- CONTRACTE 
Classe: privat 
 
I.- REVISIO DE PREUS 
Sí, a partir del segon any 
 
J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: 
Variants, no. Millores, sí. 
 
K.- CAPACITAT I SOLVENCIA 
Veure clàusules 11 i 14 del present plec. 
 
L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.  
Data: 28/4/2017 Hora: 14:00 
 
M.- OBERTURA DE PROPOSTES 
Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.  
Data: 4/05/2017 Hora: 14:00 
 
N.- DESPESES DE PUBLICITAT 
Sense despeses 
 
O.- VALIDESA DE LES OFERTES 
6 mesos 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

CONTRACTE D’OBRES DE “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 públiques d’abastament i sanejament en baixa de 
Vilanova i la Geltrú”. 

TRAMITACIÓ: Ordinària 
PROCEDIMENT: NEGOCIAT 
Codi de contracte: 2017OBR02 
Descripció contracte: Realització de tasques d’obra civil i manteniment de les 
xarxes explotades per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 

 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE 

 
1.- L'objecte d'aquest Plec de clàusules administratives és l’establiment de les 
condicions que regiran l'adjudicació, per part de COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, del Contracte d’Obres de “Re a l i t z a c i ó  d e  
t a s q u e s  d ’ o br a  c i v i l  i  m a n t e n i m e n t  d e  l e s  i n f r a e s t r u c t u r e s  
e x p l o t a d e s  p e r  l a  C om p a n yi a  d ’ A i g ü e s  d e  V i l a n o v a  i  l a  
G e l t r ú ”. 

 
 
 
CLÀUSULA 2.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

 
1.- COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ està subjecte a la Llei 
31/2007, 
de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació de l’aigua i altres, d’acord amb 
els seus articles 3.b) i 16, però en virtut d’aquest darrer article, aquest contracte es 
regirà per les Instruccions Internes de Contractació (en endavant IIC) aprovades per 
l’empresa, un exemplar del qual els licitadors poden demanar. 

 
En tot cas s’aplicarà supletòriament el Text Refós de la Llei de Contractes del 
sector públic aprovat per Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP). 

 
2.- El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret 
privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò 
no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. 

 
3.-El present Plec de clàusules administratives, els seus Annexes i el Plec de 
prescripcions tècniques revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al 
contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del 
respectiu contracte. 

 
4.- La presentació de la proposició implica l’acceptació incondicionada per part 
dels licitadors del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que 
conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. 

 
5.- La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà 
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tenint en compte en primer lloc el Plec de Clàusules Administratives i les 
Prescripcions Tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. 

 
6.- El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres 
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la 
cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 

 

 
 
CLÀUSULA 3.- VALOR ESTIMAT I PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 
1.- El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d'adjudicació, 
la publicitat i la competència de l'òrgan de contractació és el que figura a l'apartat A 
del quadre de característiques, i no inclou l'Impost sobre el Valor Afegit. Als efectes 
del seu càlcul s’ha tingut en compte el previst a l’article 17 de la Llei 31/2007. 

 
El pressupost de licitació és el que es determina a l’apartat B del quadre de 
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar l’empresari o empresa 
que concorri a la present contractació. 

 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons 
els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així 
com els tributs de qualsevol tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de 
licitació. 
 
2.- El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, i inclourà 
l’Impost sobre el Valor Afegit i altres tributs de qualsevol tipus que resultin d’aplicació, 
així com totes les despeses que s’originin per l’adjudicatari, a conseqüència del 
compliment de les obligacions contemplades en el present Plec, així com la 
documentació annexada al mateix. 

 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació. 

 
El preu del contracte podrà ser objecte de revisió en els termes que s’estableixin 
al contracte. 

 
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions 
econòmiques que es deriven per l’entitat contractant del compliment del contracte al 
que es refereix el present Plec, fins a la seva conclusió. 

 
3.- Les despeses en les que, en el seu cas, s’incorri per a la formalització del 
contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 
4.- L’oferta presentada pel licitador s’entendrà comprensiva a tots els efectes dels 
tributs de qualsevol mena que gravin el contracte executat i, en particular, la pertinent 
quota de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 
CLÀUSULA 4.- TERMINI DEL CONTRACTE 

 
El termini per a dur a terme els treballs objecte de contractació s’estableix en 1 any 
prorrogable per 1 any. 

 
L’incompliment del termini, parcial o total, es considerarà com a falta molt greu. La 
mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de COMPANYIA 
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D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

 
CLÀUSULA 5.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS 
LICITADORS 

 
La contractació de les obres de referència s’adjudicarà pel procediment negociat 
amb publicitat al perfil del contractant per raó de la quantia, d’acord amb els articles 
19.1.c.c1 i 24 i següents de les IIC. 

 
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que obtingui major puntuació 
d’acord amb l’art. 24 de les IIC  i d’acord amb els criteris de puntuació previstos en 
aquest plec. 

 
NECESSITATS ADMINISTRATIVES: Les necessitats que COMPANYIA D’AIGÜES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ tracta de satisfer mitjançant aquest Contracte són les 
que a continuació es determinen: 

 
• Execució de les tasques d’obra civil i manteniment de les xarxes de distribució 

d’aigua potable i de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren 
les xarxes públiques d’abastament i de sanejament de Vilanova i la Geltrú, segons 
el Plec de Condicions Tècniques.  

• Execució de les tasques necessàries en cas d’avaria, fuita, obturació, trencament 
de canonades o qualsevol altra incidència o emergència de les xarxes públiques 
de distribució i sanejament de Vilanova i la Geltrú, segons les indicacions del Cap 
del Departament corresponent o persona en qui delegui i del Plec de Condicions 
Tècniques. 

 
Totes aquestes tasques, es derivaran d’unitats d’obra definides que serviran de 
referència per a la facturació dels treballs. 
Serà responsabilitat de l’adjudicatari l’aportació de tot el personal, material i maquinària 
que siguin necessaris per executar completament les obres. La Companyia d’Aigües es 
reserva el dret de proporcionar directament els materials per a l’obra, si així ho 
considera necessari, descomptant-se aquests dels conceptes a facturar per part de la 
contracta. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  
Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses interessades podran: 

 
1) Obtenir la documentació de forma gratuïta a través del Perfil de Contractant a la 

pàgina web de l’empresa  www.aiguesvng.cat 
 

L'esmentada documentació inclou els següents documents: 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Plec de Condicions Tècniques 
- Model de Contracte inclòs al Plec de Clàusules Administratives 

 
2) Sol·licitar de forma gratuïta en format digital, la documentació esmentada 

anteriorment, per la qual es regularà aquest procediment. mitjançant el email 
companyia@aiguesvng.cat, o be descarregar-la de la web www.aiguesvng.cat de 
la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Les oficines de l’empresa 

http://www.aiguesvng.cat/
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estan situades al carrer del Col·legi, núm. 38, C.P 08800 de Vilanova i la Geltrú, Tel. 93 
811 58 58, Fax 93 893 01 62, i l’atenció al públic és els dies laborables, de 9 a 14 hores, 

 
3) Per la preparació de les ofertes i estudi de les xarxes d ’abas tament  i  de 

sanejament de Vilanova i la Geltrú, els licitadors podran adquirir, al preu de 9 5 
euros (IVA no  in clòs), els arxius de la xarxa d’abastament i sanejament amb suport 
informàtic (Autocad). Aquesta petició es farà de manera formal segons  el  model  que  
s'adjunta com ANNEX  NÚM.  1  del Plec  de  Clàusules Tècniques. 
Aquest document compromet al licitant a utilitzar la informació de les xarxes única i 
exclusivament per la elaboració de la oferta per l'adjudicació del contracte d’obra civil i 
m anteniment de la xarxa de Vilanova i la Geltrú. Una vegada sigui comunicat la 
no adjudicació del contracte, si és el cas, la informació de les xarxes es destruirà o en 
cap cas se'n farà un ús indegut. 
En cap cas la informació de la xarxa es facilitarà a altres persones físiques o 
jurídiques sota cap motiu.  
 

Responsable del contracte 
Per part de la Companyia d’Aigües, es designa com a responsable del contracte als 
caps dels departaments de Sanejament, Abastament i Projectes i Obres, a qui 
correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dins de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. 

 
Publicitat de la licitació 

 

La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat, a 
la pàgina web www.aiguesvng.cat 

 

 
 
CLÀUSULA 6.- REVISIÓ DE PREUS. 

 
Durant el primer any de durada del contracte, no hi haurà revisions de preu sota 
cap concepte. 
El preu d'adjudicació s’entendrà que correspon a les condicions econòmiques existents 
en la data de la firma del contracte. 
Anualment es procedirà a la revisió de la retribució d'acord amb la següent formula: 

 
P = Po * [0,5 x(J/Jo) + 0,15 x(E/Eo) +0,10 x(I/lo) + 0,25] 

Po = Preu de l'adjudicació. 
P = Preu en la data de la revisió. 
Jo = Cost d'un oficial 2a operari, segons conveni col·lectiu provincial en la data 
d'adjudicació. 
J = Cost d'un oficial 2a operari, segons conveni col·lectiu provincial en la data de 
revisió. 
Eo = índex del cost de l'energia en la data de l'adjudicació aplicable a la revisió 
de preus de contractes de les Administracions Públiques, elaborats pel "Comité 
Superior de Precios de Contratos del Estado". 
E = índex del cost de l'energia en la data de la revisió aplicable a la revisió de 
preus  de  contractes  de  les  Administracions  Públiques,  elaborats  pel "Comité 
Superior de Precios de Contratos del Estado". 
lo = índex oficial de preus al consum en la data de l'adjudicació.  
I = índex oficial de preus al consum en la data de la revisió. 

 

http://www.aiguesvng.cat/
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CLÀUSULA 7.- AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ DEL SERVEI. 
SUBCONTRACTACIÓ. 

 
En determinats episodis d’urgència, de forma esporàdica es pot necessitar, a 
requeriment de la Companyia ampliar la dotació bàsica descrita als plecs, ja sigui en 
mitjans o en temps. L’adjudicatari disposarà, en aquest cas, els mitjans requerits en el 
termini màxim de 24 h. Aquests mitjans addicionals s’abonaran, amb caràcter general, 
mitjançant preus de contracte. 

 
El Cap de Departament corresponent de la Companyia podrà exigir la substitució de 
qualsevol dels treballadors dels posats a disposició del servei que, per raons 
tècniques, de comportament o de qualsevol altra que la direcció de la mateixa consideri 
suficient, no siguin adequats pel lloc de treball. Sense perjudici per la Companyia, 
l’empresa adjudicatària haurà d’acatar l’ordre escrita que es dirigirà a la mateixa 
relacionant el personal a substituir i, en un termini màxim de 24 hores, es farà efectiva. 

 
L'adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte amb 
el compliment i els requisits establerts a I'article 227 del TRLCSP, fins a un percentatge 
que no podrà excedir el 30 % de I'import d'adjudicació. 

 
Això no obstant, Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú haurà d'autoritzar 
prèviament i per escrit al contractista tots els subcontractes que celebri amb 
tercers, detallant les parts del contracte a realitzar pel subcontractista i les 
condicions econòmiques. En cap cas, el contractista podrà concertar subcontractes 
amb persones inhabilitades per a contractar o incurses en alguns dels supòsits 
de I'article 60 del TRLCSP o incurses en suspensió de classificació, per a la qual cosa 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú podrà demanar, en qualsevol moment, 
una declaració del subcontractista, manifestant que no esta incurs en suspensió de 
classificació o en les prohibicions de contractar. També podrà demanar les 
certificacions acreditatives que I'empresa subcontractista no ha deixat de complir 
les obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 

 
Per substituir als subcontractistes, s’haurà de sol·licitar també autorització a 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 

 
El contractista, en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a I'execució 
dels serveis derivats d'aquest contracte. 
 
El contractista és el responsable de la coordinació deis diferents subcontractistes, i 
en cap cas Companyia d’Aigües de  Vilanova i la Geltrú serà responsable subsidiària 
dels deutes contrets pel contractista amb els subcontractistes o subministradors. 
 
En tot cas s’hauran de respectar i complir les normes de rang legal i reglamentari 
que regulen la subcontractació. 

 

 
 
CLÀUSULA 8.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
ADJUDICATARI. 

 
L'adjudicatari haurà de complir les obligacions fiscals, socials previstes per la 
legislació vigent. En aquest sentit, estarà obligat al compliment de la normativa vigent 
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en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de 
prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
prevenció de riscos laborals i amb el Reglament de serveis de prevenció, aprovat pel 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com, les disposicions que s'aprovin durant 
I'execució del contracte. 

 
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de I'adjudicatari a tots 
els efectes, sense que entre aquest i/o aquell i Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú existeixi cap vincle de dependència laboral. 

 
Una vegada finalitzat el contracte Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú no 
estarà obligada per cap títol amb les persones que en aquell moment o amb 
anterioritat hagin prestat servei per aquell. 

 
Prèviament a I'inici de I'execució del contracte, el contractista està obligat a 
especificar amb tot detall les persones concretes que executaran les prestacions i a 
acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, així com la dedicació al 
servei contractat. I durant la vigència del contracte, a comunicar prèviament a 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú qualsevol substitució o modificació 
d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

 
L'adjudicatari haurà de subscriure i renovar cada any una assegurança de 
responsabilitat civil per un import suficient per cobrir les eventuals responsabilitats. El 
contractista serà responsable dels treballs, de les prestacions que realitzi, així com 
dels danys i perjudicis que puguin produir-se a Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú, a I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a tercers, com a conseqüència de la 
prestació del servei. 

 
A aquest efecte la indemnització es determinarà per Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú en raó deis perjudicis causats, prèvia audiència del contractista. L'import 
de la indemnització serà deduït de les factures que se li hagin d'abonar o, en el seu 
cas de la garantia dipositada. 

 
 
CLÀUSULA 9.- SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 

 

 
L’adjudicatari/ària redactarà i presentarà a aprovació dels Caps de departament de la 
Companyia un Pla de seguretat i salut  per les feines en les quals actui com a 
contractista principal i el Document de Gestió preventiva en els casos que actui com 
a subcontractista, ajustat a les feines a realitzar, a on es relacionaran els riscos i les 
mesures de prevenció a adoptar, en compliment del que estableix el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 
Igualment, l’adjudicatari/ària designarà un Responsable de Seguretat i Salut que 
respondrà davant de la Companyia i de l’autoritat laboral competent en cas que 
se’l requereixi per qualsevol incident.  
Per a totes obres a realitzar, caldrà que l’empresa adjudicatària designi un Recurs 
Preventiu que haurà d’estar present al llarg de tota l’obra. 

 
Tots els treballadors i treballadores posats/des a disposició justificaran 
documentalment la seva aptitud mèdica al lloc de treball, el coneixement del pla de 
seguretat, la recepció dels elements de protecció individuals, formació i informació 
suficient en matèria de Seguretat i Salut sobre els riscos laborals a que puguin estar 
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exposats al seu lloc de treball i autorització d’ús dels diferents equips i maquinària. 
 
 
CLÀUSULA 10. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOCIAL I INDUSTRIAL. 

 
El contractista és responsable davant la Llei de qualsevol accident del seu personal, 
per la qual cosa i en compliment de les disposicions vigents, tindrà degudament 
assegurats tots els treballadors que intervinguin en l’obra. Tanmateix, haurà de complir 
totes les disposicions de caràcter social vigents sobre assegurances, jubilacions, etc. I 
especialment les referides al Pla de Seguretat i Salut, Pla de formació, presència de 
recursos preventius, etc., en compliment de la Llei 54/2003 i reglaments 
complementaris. En compliment de l’anterior, el contractista tindrà que presentar, els 
justificants mensuals del pagament a la Seguretat Social de tot el personal que 
intervingui en els serveis adjudicats, models TC1 i TC2, i una còpia dels contractes 
laborals subscrits, d’acord amb les Lleis Laborals i la seva correspondència amb els 
treballadors presents en la prestació dels serveis i certificat d’haver abonat les nòmines 
corresponents. 

 
A més, donada la situació econòmica general, es recomana al Contractista dins de 
les seves possibilitats, contractar personal de l’atur i procedent del municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
 
CLÀUSULA 11- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS 
LICITADORS 

 
Estan facultats per contractar amb COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin 
plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 54 i següents de la 
TRLCSP, i que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional o gaudeixin de la corresponent classificació. 

 
Es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, 
amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre que 
demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans. 

 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ pot contractar amb unions 
d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta 
participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un 
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant 
els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun 
d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar 
els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del 
mateix, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, 
assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. 
No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant COMPANYIA D’AIGÜES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
No obstant allò indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació 
les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 
relatives al contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la 
lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les 
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empreses licitadores. 
 
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que 
les seves prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit 
d’activitat que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 

 

 
 
CLÀUSULA 12.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 

 
1.- Les proposicions es referiran al conjunt de les obres i serveis a prestar, i no 
s'admetran ofertes parcials. 

 
Les proposicions es presentaran al Registre General de COMPANYIA D’AIGÜES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ al domicili i dins el termini d’admissió indicats al quadre 
resum o enviar per correu dins del dit termini d’admissió. 

 
Les proposicions presentades fora de termini establert a l’anunci de licitació no 
seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància. 

 
Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un 
domicili, telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions 
i relacions que en general es derivin del present procediment o que de qualsevol 
manera puguin afectar al licitador. 

 
2.- En cas que les ofertes es trametin per correu dins de termini, els licitadors hauran 
de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus o 
presentació a un altre registre públic són, com a màxim, les assenyalades a 
l’anunci de licitació i anunciar-les a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ haurà de rebre abans de la finalització del 
termini per la presentació d’ofertes. La comunicació per correu electrònic només 
serà vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i 
del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fefaentment el remitent i al 
destinatari. Sense la concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és 
rebuda per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb posterioritat 
al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la 
finalització del termini de presentació de proposicions no hagués arribat la proposició 
enviada per correu a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, aquesta 
no serà admesa en cap cas. 

 
3.- Les ofertes hauran de tenir una validesa no inferior a sis mesos, comptats a partir 
de la data d'obertura de les proposicions. 

 
4.- Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al 
plec de clàusules administratives. 

 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure 
cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que 
s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions 
presentades per aquest licitador. 

 
5.- La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes 
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que s’estableixin en el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb 
valors anormals o desproporcionat. 

 

 
 
CLÀUSULA 13.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES 
GENERALS 

 
1.- Les proposicions constaran de tres (3) sobres. 

 
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació 
a la que es concorri, amb les dades de l’empresa i firmats pel licitador o persona 
que el representi. 
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, 
enunciat numèricament. El sobre número contindrà els documents als que refereix la 
clàusula 14, el sobre número 2, la proposta tècnica i el sobre número 3 la proposta 
econòmica. 

 
2.- El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la 
legalització i legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser 
presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades. 

 
3.- Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus 
d’impressió mecànica o informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni 
amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions 
per valorar l'oferta. 

 
No s’admeten ofertes variants. 

 
S’admetran propostes d’execució de les millores sense cost, que seran avaluades 
i puntuades per a l’adjudicació, segons l’annex 5. 

 
4.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 
concorri algunes de les circumstàncies previstes en l’article 60 de la TRLCSP sobre 
prohibicions de contractar. 

 

 
 
CLÀUSULA 14.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ 

 
1.- Sobre núm. 1 (tancat) 

 
Títol: Documentació General - (Títol de la licitació) Contingut: 

1.1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 
 

a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 
També serà necessària l’acreditació, si s’escau, del nom comercial amb el què opera en 
el tràfic mercantil. 

 
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la 

escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil 
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que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà 
mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts 
o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, 
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent. 
 

c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, 
cal aportar: 

 
c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre 
públic corresponent. Si es tracta d’un poder atorgat per un acte concret no serà 
necessària la seva inscripció en el Registre Mercantil, de conformitat amb  
l’article 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil. 
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 
d) Document que acrediti la inscripció al Registre de Licitadors, En cas que 

s’utilitzi aquesta possibilitat. 
 
D’acord amb el que estableix la Disposició transitòria del Decret 107/2005, de 31 de 
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, la inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, 
els licitadors poden substituir el lliurament material de la documentació que acredita 
els punts que s’assenyalen a continuació, pel certificat d’inscripció registral original o 
còpia legalitzada emès pel cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa on consta la documentació que s’hi ha presentat, 
juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades que inclou: 

 
1. La personalitat jurídica 
2. Objecte social 
3. El pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
4. La seva representació 
5. La classificació empresarial 
6. La declaració responsable de no trobar-se en circumstància de prohibició 

de contractar i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació 
que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la 
classificació empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer 
pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 

 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual 
no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar 
que estableix l’article 49 de la LCSP, no s’ha donat de baixa en la matrícula de 
l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el 
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat 
Social. 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
no han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment 
d’adjudicació que figurin en l’esmentat Registre. 
 

e) Acreditació inscripció al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA). 
 
f) Acreditació de disposar del Pla de Treball vigent pel transport de fibrociment. En el 
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cas de que no es disposi, s’accepta, compromís de contractació amb una empresa que 
el disposi. S’haurà d’acreditar la disposició del Pla per part del subcontractista. 

 
g) Els que acrediten la corresponent classificació de l'empresa licitadora ajustada 

a l'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades en aquest plec. 
 

h) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la 
Comunitat Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha 
d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació 
de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o 
d’una certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les 
disposicions comunitàries d’aplicació. 

 
i) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat 

anterior s'ha d'acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent 
d’Espanya en l’estat corresponent o de la Oficina Consular en l’àmbit territorial de la 
qual, radiqui el domicili de l’empresa,  en  els  termes que disposa l’apartat  tercer 
de  l’article 72  del TRLCSP. 

 
En el cas que es tracti d’empreses o persones físiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea, caldrà, a més a més, l’aportació d’un informe de reciprocitat en els 
termes de l’article 72 del TRLCSP, conforme l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació 
amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables 
als previstos a l’article 3 de la TRLCSP. 

 
j) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o 

agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui 
la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al 
seu favor. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels 
seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, 
essent obligatori indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la 
subscriuen, el percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un 
representant o apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb 
les obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extinció. 

 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi 
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar 
en més d’una agrupació o unió d’empresaris. 

 
k) Tots els empresaris estrangers presentaran els seus documents traduïts de 

forma oficial al català o al castellà. 
 
1.2.- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica 

 

L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’Empresa Licitant 
es portarà a terme, d’acord amb els articles 74 i 75 i 76 del TRLCSP, per mitjà de 
l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autenticada d'aquest, 
expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per 
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la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una 
declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la 
seva obtenció. 

 
 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA EXIGIDA PER LICITAR EN EL PRESENT 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ: 

 

Grup Subgrup Categoria 
E 01 --- 

 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de 
la Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu a favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient 
d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica. 

 
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant 
de l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades. 

 
En els casos en els que s’exigeixi la classificació i concorrin en la unió temporal 
empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos 
primers hauran d’acreditar la seva classificació i els estrangers, en defecte d’aquesta, 
la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
La solvència tècnica dels empresaris estrangers no comunitaris i dels comunitaris que 
no aportin el certificat de classificació podrà ser justificada pels mitjans següents: 

 
a) Una relació de les principals obres o treballs realitzats en els darrers tres 

anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. 
Aquestes obres o treballs s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A 
falta de certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l’empresari. 

 
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, estiguin o no 

integrades en l'empresa, especialment aquells encarregats del control de 
qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents. 

 
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures adoptades per 

l’empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de 
l’empresa. 

 
d) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, 

en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 
 

e) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l'empresa i la importància del 
seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la 
documentació justificativa corresponent. 

 
f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà 

per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació 
acreditativa pertinent. 
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g) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit 

de subcontractar. 
 

h) Quan es tracti d’obres o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a una finalitat especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació 
o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat 
en el que estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de dit 
organisme. El control versarà sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si fos 
necessari, sobre els mitjans d’estudi i d’investigació de que disposi i sobre les 
mesures de control de qualitat. 

 
i) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió medioambiental 

que l’empresari podrà aplicar a l’executar el contracte. 
 
Es valorarà l’aportació de certificats expedits per organismes independents que 
acreditin que l’empresari compleix les normes de qualitat i mediambientals. 

 
Es valorarà l’aportació de certificats expedits per organismes independents que 
acreditin que l’empresari compleix determinades normes de gestió de Prevenció de 
Riscos Laborals, i determinades normes de gestió mediambiental, d’acord amb l’art. 35 
de la Llei 31/2007. 

 
La solvència econòmica i financera dels empresaris estrangers no comunitaris i 
dels comunitaris que no aportin el certificat de classificació, s’acreditarà pels mitjans 
següents: 

 
a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de 

l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. 
 

b) Els comptes anuals presentades en el Registre Mercantil o en el Registre 
oficial que correspongui, en el supòsit que aquesta publicació sigui obligatòria. 
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran 
aportar, com mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats. 

 
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum 

de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit com a 
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les 
referències d'aquest volum de negocis. 

 
Es fa saber als empresaris estrangers no comunitaris o als comunitaris que no aportin 
el certificat de classificació que les avaluacions de les seves capacitats seran 
efectuades en funció dels continguts dels documents que aportin i mitjançant 
l’aplicació, en base als mateixos, de la metodologia especificada reglamentàriament, 
sabent que el criteri de selecció dels referits empresaris radicarà en admetre, a la 
licitació, a aquells les solvències econòmiques, financeres i tècniques dels quals 
demostrin que els mateixos hagueren pogut obtenir, com a mínim, la classificació de 
contractistes exigida al Quadre- Resum de Característiques del Contracte. I amb 
l’esmentat objectiu, els citats empresaris redactaran els documents que aportin de 
manera que, dels mateixos, es puguin deduir fàcilment totes les dades necessàries 
per permetre l’aplicació de la metodologia anteriorment referida. 
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Altres mitjans d’acreditar la solvència tècnica i econòmica:  

1.3.- Declaracions responsables i documentació addicional 

a) Acreditació  de  no  trobar-se  incorregut  en  les  prohibicions  per  contractar  
amb l'Administració assenyalades a l’article 60 del TRLCSP, la qual es pot realitzar 
mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan 
aquest document no pugui ser expedit per L'autoritat competent podrà ser substituït 
per una declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o 
organisme professional qualificat. Aquesta declaració haurà de contenir 
expressament el fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Quan es 
tracti d'una empresa pertanyent a un Estat membre de la Unió Europea i aquesta 
possibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat respectiu, aquesta certificació es 
podrà també substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat 
judicial. 

 
b) Declaració responsable de no haver estat adjudicatària o haver participat en 

l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents preparatoris del 
contracte, ni ésser empresa vinculada a elles. 

 
c) Declaració sobre grup empresarial: Als efectes de determinar el caràcter anormal 

o desproporcionat de les baixes els licitadors hauran de presentar una declaració en la 
que manifestin si pertanyen a algun Grup de Societats i, en cas afirmatiu, s’haurà 
d’indicar les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses 
pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits 
de l’art. 42.1 del Codi de Comerç. La manca de presentació d’aquesta declaració 
s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta 
circumstància. 

 
d) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses 

estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que  pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la 
submissió a arbitratge prevista al Contracte tipus. 

 
1.4.- En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja 
s’hagués lliurat a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ i no hagués 
estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, 
no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada i sota la seva responsabilitat certificació de la vigència de l’esmentada 
documentació. 

 
a) Escriptura de constitució i/o modificació. 
b) Targeta del número d’identificació fiscal. 
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la 

oferta. 1.5.- Garantia provisional 

La garantia provisional, per un import no inferior al 2% del pressupost de licitació, es 
podrà constituir de qualsevol de les formes previstes legalment. 
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En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons 
l’aval tipus que figura a l’annex núm. 2A. d’aquest Plec, i l’avalista haurà de 
complir els requisits legalment exigibles. 

 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i 
les condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora 
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent 
necessari entregar el certificat del contracte a l’ Òrgan de contractació. 

 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es 
concretarà en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 2B 
d’aquest Plec, i la companyia asseguradora haurà de complir els requisits legalment 
exigibles. 

 
Les garanties aportades de forma individual o conjunta pels empresaris que formin 
part de les agrupacions o unions d’empresaris que es constitueixin temporalment, 
hauran de manifestar explícitament que garanteixen de forma solidària a les diferents 
empreses que conformen l’agrupació o unió d’empresaris. 

 
d) 1.6.- Documentació contractual 

 

Declaració per part del licitador d’acceptació de la documentació esmentada en el 
present Plec que tindrà caràcter contractual, d’acord amb l’annex 1. 

 

 
2.- Sobre núm. 2 (tancat) 

 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 2, i que es relaciona a 
continuació, hauran d’estar signats pel licitador. 

Títol: Proposta Tècnica - (Títol de la licitació). Contingut: 

La proposta tècnica inclourà la documentació a la qual fa referència l’annex 3 i es presentarà 
perfectament classificada per apartats i seguint la mateixa estructura que es conté a l’annex 
esmentat. 

 
 
3.- Sobre núm. 3 (tancat) 

 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a 
continuació, hauran d’estar signats pel licitador. 

 
Proposta Econòmica - (Títol de la licitació). 

Contingut: 

3.1.- Proposta econòmica i financera de la proposició, formulada d'acord amb el model 
que s'adjunta com annex núm. 4 del present Plec. 

 
Dins el preu ofertat hi estan incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries 
que s’originin per motiu del Contracte i de la seva correcta execució. 

 
A més, en el preu proposat estarà desglossat l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
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Qualsevol variació del tipus de l’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 

 
 
CLÀUSULA 15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa, que serà aquella que obtingui 
la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació que igualin 
o superin tots els mínims de puntuació de l’annex 5. No obstant l’anterior, 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ podrà, quan no s’assoleixi 
la puntuació mínima exigida per a ésser adjudicatari de conformitat amb la puntuació 
i en base als criteris d’adjudicació, rebutjar igualment totes les ofertes i declarar sense 
efecte el procediment de licitació. 

 
Els criteris emprats per a la valoració de les ofertes presentades seran els que 
s’indiquen a l’annex núm. 5 del present Plec. En dit annex també s’especifica quins 
són els criteris per considerar una oferta com anormal o desproporcionada. 

 
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb 
la proposta de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, 
s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa. 

 

 
 
CLÀUSULA 16.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: 

 
Secretari: Sr. Josep Gomariz i Meseguer, o persona en qui delegui. 
Director Gerent.- Sr. Marc de Arias Sanabra, o persona en qui delegui 
Cap de Sanejament.- Sr. Manel Orriols Morros o persona en qui delegui 
Cap de Producció.- Sr. Jordi Albet Suñé, o persona en qui delegui 
 

 

 
 
CLÀUSULA 17.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES 

 
1.- Finalitzat el termini establert al present Plec i a l’anunci per la presentació d’ofertes, 
es procedirà a l’obertura del sobre número 1 de les ofertes rebudes dintre del 
termini als efectes de verificar que continguin la documentació i l’aportació de la 
documentació exigida i de qualificar la validesa formal de la mateixa. 

 
2.- Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors (verbalment i per mitjà 
alternatiu que garanteixi la notificació) l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna 
esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a 
comptar des de la data de la referida comunicació. 

 
No es considerarà defecte esmenable la manca de presentació de la garantia, ni 
la presentació de la mateixa per un mitjà diferent als previstos en aquest Plec. Es 
consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, 
i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. 

 
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors 
que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini 
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atorgat. 
 
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els 
certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres 
complementaris, el que haurà de ser complimentat davant la Mesa de Contractació en 
el termini de cinc dies. 

 
3.- Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació 
d'algun dels documents que s'han d'incloure en la documentació general de l'oferta 
(sobre núm. 1), llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractació. 

 
4.- La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora assenyalats a l’anunci 
corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els empresaris admesos a la licitació, 
els exclosos i la causa d’exclusió del procediment de licitació, procedint-se també en 
dit acte públic a l’obertura de les proposicions econòmiques. 

 
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran 
fora del procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts. 

 
Abans de l’obertura de la primera proposició econòmica es convidarà als licitadors 
assistents a que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions 
que estimin necessàries, procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i 
respostes oportunes, però sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de 
documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el 
de correcció o esmena de defectes o omissions. 

 
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació 
incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes 
que hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec. 

 
5.- Un cop revisada la documentació i verificat que la documentació administrativa 
presentada és vàlida o conté defectes que es consideren esmenables, es podrà 
procedir, en acte no públic, a l’obertura de les propostes tècniques presentades pels 
empresaris admesos a licitació i contingudes en els respectius sobres número 2. 

 
En aquest acte la Mesa de Contractació podrà excloure les proposicions que no 
s’ajustin a les bases explicitades en aquest plec i documentació que conforma la 
licitació. 

 
6.- Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació, amb 
els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels 
licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració, i procedirà a realitzar 
la proposta d’adjudicació. 

 
7.- Ofertes anormalment baixes. Es consideraran ofertes anormalment baixes les 
ofertes que redueixin l’import del pressupost de licitació del paquet principal en més del 
30%. 

 

 
 
CLÀUSULA 18.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
1.- L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada 
que notificarà a tots els candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de 
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l’entitat. L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 1 MES a comptar des 
del següent de l’obertura de les proposicions, podent-se allargar fins a un màxim de 
4 mesos en el supòsit que s’hagin de tenir en consideració criteris de valoració 
diferents al preu. Si existeixen ofertes anormals o desproporcionades, aquests 
terminis es podran ampliar en 15 dies hàbils per poder realitzar els tràmits pertinents. 

 
2.- Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses 
sense obrir, seran arxivades. Formalitzat el contracte la documentació presentada al 
sobre núm. 1 quedarà a disposició dels interessats. 

 
3.- L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà motivadament sobre l’adjudicació, 
adjudicant el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa o, 
alternativament, declarar desert el procediment si no hi ha cap proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec. 

 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de 
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de 
manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les 
necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al 
procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a 
l’expedient. 

 
4.- La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència 
als criteris d’adjudicació del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que 
rebutja una candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta 
seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, 
obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació. 
Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació 
accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic de valoració. 

 
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui 
els motius de la resolució. 

 
5.- Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi 
dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a 
que se’ls retorni o cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. 
No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la 
seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al 
Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la 
pròrroga. 

 
La garantia provisional es retornarà als licitadors que no resultin adjudicataris un 
cop formalitzat el contracte. 

 

 
 
CLÀUSULA 19.- GARANTIES DEFINITIVES. 

 
Garantia definitiva: 

 

L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 4% de 
l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització del Contracte, podent-se 
presentant en les formes establertes al present Plec per les garanties provisionals. 
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En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons 
l’aval tipus que figura a l’annex núm. 6A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els 
requisits els requisits legalment exigibles. 

 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i 
les condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora 
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent 
necessari entregar el certificat del contracte a l’ Òrgan de contractació. 

 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es 
concretarà en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 6B 
d’aquest Plec, i la companyia asseguradora haurà de complir els requisits els requisits 
legalment exigibles. 

 
El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini 
dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació provisional del 
contracte. 

 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, 
el preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la 
garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda 
proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment. 

 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït 
el venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o 
resolt aquest per causes no imputables al contractista. 

 

 
 
CLÀUSULA 20.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
1. Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat. 

 
2. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-

se per les parts, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data 
d’adjudicació. 

3. Abans de  la  formalització del  contracte,  l’adjudicatari estarà  obligat a  aportar  
la següent documentació: 

 
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte 

del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no 
exemptes de l’esmentat Impost. 

 
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit 

per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària. 

 
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 

d) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acreditatiu de 
la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 

 
e) Garantia definitiva. 
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f) Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 

l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís 
els requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el 
termini assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit 
d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit es confiscarà la 
garantia i l’entitat podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En 
aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament 
més avantatjosa. 

 
4. En cas que els serveis fossin adjudicats a una unió o agrupació d’empreses, 

en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur 
constitució en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del 
Contracte, i el CIF assignat a la unió i la representació, si s’escau. 

 
5. El Contracte es formalitzarà d'acord amb el model que s'adjunta a aquest Plec. En 

el cas que el contractista ho sol·liciti el contracte es podrà formalitzar  mitjançant 
escriptura pública essent les despeses al seu càrrec i havent de lliurar a 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ dins el termini de  quinze  
dies  hàbils comptats a partir de la data de la signatura, una còpia autèntica. 

 

 
 
CLÀUSULA 21.- La jurisdicció civil serà la competent per entendre de les discrepàncies 
que puguin sorgir en la fase de preparació, adjudicació , l’execució i extinció del 
contracte.  

 
 
 

CLÀUSULA 22.-  RÈGIM SANCIONADOR.  
 
L’incompliment de les normes de gestió de les obres establertes als plecs de clàusules 
donarà lloc a la imposició de sancions sense perjudici de l’exigència de les 
responsabilitats i indemnitzacions de danys i perjudicis que siguin procedents i si 
s’escau, s’arribarà a resoldre el contracte. 

 
A efectes de qualificació de les infraccions, es consideraran 
 
Infraccions lleus: 

No respectar les condicions mínimes de neteja i pulcritud en obres acabades (no 
recollir restes de vorada, restes de pols i/o cascots) 
No retirar les tanques i senyalització un cop finalitzada la obra (es permet una 
demora de 24 hores) 
No respectar la identificació dels vehicles establerta al Plec. 
No comunicar a Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú les deficiències 
trobades als elements de la xarxa que puguin ser susceptibles de reparació i que 
formin part de l’objecte del plec. 
Incompliment de les normes d’uniformitat en la roba dels operaris. 
Mantenir l’aspecte excessivament brut dels operaris. 
Mantenir l’estat general dels equips en aspecte d’imatge amb insuficiència de 
neteja, o pintura. 
Lliurar amb retard la informació sobre les feines realitzades. 
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Infraccions greus: 
Abocaments de vorada i restes d’obra a reixes i embornals. En cas que això sigui 
inevitable s’haurà d’informar i realitzar la posterior neteja i retirada de residus. 
Realitzar tall de paviments i/o peces de reposició sense la preceptiva utilització 
de sistemes de reg antipols. 
Mantenir deficientment les eines i/o equips de manera que es pugui posar en risc 
la correcta i segura execució de les tasques. 
Realitzar tasques potencialment contaminants acústicament sense acomplir la 
ordenança municipal, a excepció dels casos de força major degudament 
justificades. 
Assistir amb retard de més d’una hora a una tasca d’emergència o suport a 
explotació. 
No abocar els residus procedents de les obres al lloc designat, o no realitzar la 
gestió correcta dels residus. 
L’execució de les tasques sense que aquestes acompleixin el mínim període de 
garantia d’un any. 
Mantenir conflictes amb ciutadania, cossos de seguretat i tercers perjudicant la 
imatge de la Companyia. 
Infringir les normes de circulació i/o obstaculitzar el trànsit de vehicles i vianants 
sense causa justificada.  
No respectar les indicacions dels tècnics municipals de serveis viaris pel que fa a 
les afectacions al trànsit i les seves corresponents senyalitzacions. 
No aplicar les mesures de Seguretat establertes en aspectes de senyalització i 
altres indicats al Pla de Seguretat i Salut. 
Incorporar nous treballadors sense informar amb la antelació suficient als tècnics 
responsables de la Companyia. 
No portar els EPI’s establerts. 
No seguir les indicacions dels tècnics responsables de la Companyia pel que fa a 
la seva planificació i a la correcta execució dels treballs encomanats. 
Lliurar reiteradament amb retard de la planificació de les tasques i/o de la 
informació de les feines realitzades 
Mantenir actituds irrespectuoses i/o violentes amb personal de la Companyia. 
Demora major de 7 dies en la justificació mensual del compliment dels contingut 
de les clàusules 8, 9 i 10 del present Plec. 

 
Infraccions molt greus 

La reiteració de 5 o més infraccions lleus, en el període de 12 mesos encara que 
no siguin consecutives 
La reiteració de 3 o mes infraccions greus en el període de 12 mesos. 
No assistir a una tasca d’emergència o suport a explotació 
Incorporar nous treballadors sense la preceptiva existència i lliurament a la 
Companyia, de la documentació obligatòria. 
Demora major de 15 dies en la justificació mensual del compliment dels contingut 
de les clàusules 8, 9 i 10 del present Plec. 
 

Sancions 
Als efectes de valorar i determinar la graduació de cada sanció, se utilitzaran també a 
mes dels criteris anteriors, la intencionalitat, gravetat, durada, afectació a tercers, i 
altres que puguin incidir. 
 
Les infraccions de caràcter lleu, motivaran la notificació per escrit a l’adjudicatari de 
l’obertura d’expedient sancionador i la normalització de la situació en el període de 15 
dies i la imposició de la deducció aplicable a les certificacions mensuals com es 
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resumeix tot seguit: 
 
Deducció per una falta lleu en un període de 30 dies: 60€ 
Deducció per la segona i successives faltes lleu en un període de 30 dies: 100€ 
 
Les infraccions de caràcter greu, motivaran la notificació per escrit a l’adjudicatari de 
l’obertura d’expedient sancionador i la normalització de la situació en el període de 15 
dies i la imposició de la deducció aplicable a les certificacions mensuals com es 
resumeix tot seguit: 
 
Deducció per una falta greu en un període de 30 dies: 150€ 
Deducció per la segona i successives faltes greus en un període de 30 dies: 200€ 
 
Les infraccions de caràcter molt greu, motivaran la notificació per escrit a 
l’adjudicatari de l’obertura d’expedient sancionador i la normalització de la situació en el 
període de 15 dies i la imposició de la deducció aplicable a les certificacions mensuals 
com es resumeix tot seguit: 
 
Deducció per una falta molt greu en un període de 30 dies: 500€ 
Deducció per la segona i successives faltes molt greus en un període de 30 dies: 750€ 
 
Podrà ser causa de la resolució  del contracte per part de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, la comissió de falta molt greu. 

 

 
 
CLÀUSULA 23.- PROTECCIÓ DE DADES 

 
1.- En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el 
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb 
el seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial Decret 
1720/2007, de 21 desembre, es deixa constància del següents extrems: 

 
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que 

contingui dades de caràcter personal és necessària per la participació en el 
mateix. 
En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades 
de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades / afectades per facilitar la 
referida informació a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM amb la finalitat de licitar en el present procediment. 

b. La documentació presentada pels licitadors que contingui  dades  de  caràcter 
personal serà dipositada a les oficines de COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, ubicades al carrer Col·legi, 38, de Vilanova i 
la Geltrú i serà tractada per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SAM per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions 
dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa 
de contractació pública que sigui d’aplicació a COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 
Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia COMPANYIA D’AIGÜES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així 
com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers 
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que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
c. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el 

licitador autoritza a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, 
en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

d. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint un escrit a COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM com entitat responsable del tractament, a 
l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document 
Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la 
persona que exerciti el dret. 

 
CLÀUSULA 24.- CONFIDENCIALITAT 

 
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el 
mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini 
mínim de 5 anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un termini superior. 

 
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o 
informació que consideri confidencial de la seva oferta. 

 

 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

 
 
Vilanova i la Geltrú, 22 de març de 2017 
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ANNEX NÚM.1 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
Senyors, 

 

 
 
El sotasignant ………………………., declara: 

 
 
 
 
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors 
i/o representants es troben inclosos  en cap de les  circumstàncies 
previstes  en l’article 60 del TRLCSP. 

 
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb 
l’Estat. 

 
3.-  Que  el  licitador  es  troba  al  corrent  d’obligacions  tributàries  amb  la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú. 

 
4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat 
Social. 

 
5.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al 
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 

 
6.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present plec 
té caràcter contractual. 

 

 
 
I  als  efectes  oportuns,  se  signa  la  present,  a  …………  de  ………………..  
de 
………… 

 

 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 
2.A 

 

MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament 
Notarial, Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, 

Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les restants  
administracions) 

 
 
 
 
 
El Banc................................, i en el seu nom i 
representació................................., en qualitat de ...................... i segons 
les facultats  dimanades  de  l'Escriptura  de  Poder  atorgada  davant  el  Notari  
de 
.....................,         D.          ...........................,          amb          
data................, 
número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se 
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de 
......................................... 
en interès i benefici de COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM i fins a la suma de EUROS (…% del pressupost de licitació), a efectes 
de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la 
participació i possible adjudicació del contracte de 
“.....................................................................". 

 

 
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i 
formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que 
pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol 
obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 
l'empresa.......................................... fins al termini de vigència de l'oferta 
d'aquesta, o fins a la l’adjudicació definitiva del Contracte en el cas que 
l'avalat fos l'adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a 
màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes 
que, fins a la concurrència de la xifra fiançada (…% del pressupost de licitació) 
s'expressi en el requeriment, renunciant el banc expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats 
que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes 
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació 
per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 
2.B 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
PROVISIONAL 

 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament 
Notarial, Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, 
Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les restants 
administracions) 
 
Certificat número................................. (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ............................, carrer ......................................, i 
CIF ................................, degudament representat pel senyor 
..............................................................., amb poders suficients per 
obligar-lo en aquest acte, segons resulta de 

 
 

ASSEGURA 
 
A...................................................................., NIF/CIF ............................., en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de COMPANYIA  D’AIGÜES  
DE  VILANOVA  I  LA  GELTRÚ,  SAM  en  endavant l’assegurada, fins a 
l’import de euros ................. (…% del pressupost de licitació)..............., a 
efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna 
de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en el 
procediment de contractació de “.............................” i possible adjudicació de 
l’execució del contracte esmentat. 

 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no 
donarà dret a l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà 
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 li puguin 
correspondre contra el prenedor de l’assegurança. 

 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer 
requeriment de XXXXXXXXXX i a pagar amb caràcter incondicional i dins, com 
a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes 
que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència 
de l’oferta que, en relació amb el procediment abans assenyalat, l’assegurat 
presentarà a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM o fins 
a l’adjudicació definitiva del Contracte en el cas se li adjudiqui el 
contracte. 

 
 
A ............, el ............ de ........................................... de ............ 

 
Signatura:                   

Assegurador 
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ANNEX NÚM. 3 
 

PROPOSTA TÈCNICA 
 
 

1.- Experiència de l’empresa......................................................... 0 a 4 punts 

Es ponderarà de la següent manera: 
 

1.1 Obres similars en les que ha participat................................. 0 a 4 punts 
 

L’oferent obtindrà fins un màxim de 4 punts en funció de l’activitat 
realitzada fins a la data. Es presentarà una relació de les obres i/o 
contractes dels que s’ha format part indicant el seu pressupost d’execució. 

 

 Sistemàtica de valoració:  Participació en  
 Descripció  obres similars 
 Obra amb pressupost > 300.000€+IVA  0,50 
 Obra amb pressupost ≤ 300.000€ i pressupost ≥ 50.000€+IVA  0,25 
 Obra amb pressupost < 50.000€+IVA  0,10 
 
 

2.- Mitjans humans i tècnics, recursos propis............................. 0 a 12 punts 

2.1 Equip tècnic i operatiu ofert...................................................... 0 a 6 punts 
 

Activitats ordinàries: 

L’oferent presentarà la proposta de l’equip humà a nivell de responsables,  
tècnics, operaris i administratius que es posaran a disposició del servei per 
la realització de les diferents tasques i treballs ordinaris, determinant la 
activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i 
responsabilitats. 

 

L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui les figures, la 
seva jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats. També 
presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició 
que consideri adient i la justificació dels coneixements tècnics en funció de 
les necessitats. 

 

Activitats extraordinàries: 

L’oferent presentarà la proposta de l’equip humà a nivell d’operaris i 
administratius dels que disposa i que en moments determinats es poden 
destinar al servei per atendre tasques extraordinàries. 

 



 

 

28 
 

28 

Es puntuarà la proposta de l’equip humà ofert d’acord amb la següent 
anàlisi: 

 

− Organització del personal, fins a 3 punts. Es valorarà la proposta 
de personal en relació amb les necessitats del contracte i la seva 
relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. 

 

 Sistemàtica de valoració:  Organització 
 Descripció  del personal 
 Millora i amplia les necessitats de personal  3,00 
 Adequat a les necessitats del contracte  2,00 
 Escàs en relació a les necessitats  1,00 
 No aporta o amb informació incongruent  0,00 
 

− Funcions i responsabilitats, fins a 3 punts. Es valorarà la 
descripció i contingut del detall de les funcions i responsabilitats de 
les diferents figures i la justificació d’aquelles amb coneixements 
singulars en relació amb les necessitats del servei. 

 

 Sistemàtica de valoració:  Funcions i 
 Descripció  responsabilitats 
 Adequat a les necessitats específiques del tipus de treballs  3,00 
 Funcions i responsabilitats correctes poc específiques  2,00 
 Funcions i coneixements incomplets  1,00 
 No aporta o amb informació incongruent  0,00 
 

2.2 Mitjans propis............................................................................ 0 a 6 punts 
 

L’oferent presentarà la proposta dels mitjans propis dels que disposa i que 
es posaran a disposició del servei per la realització de les diferents tasques 
i treballs. La valoració es farà prenent de referència la següent taula de 
mitjans: 

Camió grua Vibrador de formigó 

Camió basculant Martell elèctric 

Dúmper Polidora 

Mini Excavadora Rulo compactador 

Retroexcavadora mixta amb cullera i martell Martell electropneumàtic 

Pala retro Esmolador angular 

Bomba d'esgotament monofàsica Equip soldadura per arc elèctric 

Serra de disc de diamant Compressor 

Màquina radial d'aigua Generador grup electrogen 

Talladora de paviment Detector digital d'instal·lacions 

Formigonera elèctrica   
 



 

 

29 
 

29 

 Sistemàtica de valoració:  
Mitjans 
propis 

 Descripció   
 Millora i amplia les necessitats de maquinària  6,00 
 Adequat a les necessitats del contracte  4,50 
 Escàs en relació a les necessitats  2,50 
 No aporta o amb informació incongruent  0,00 
 

3.- Procés d’execució.................................................................. 0 a 8 punts 

Es ponderarà de la següent manera: 

3.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitadors per a 
l’execució de les activitats principals del contracte ....................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució que 
proposa per a les activitats principals i més singulars del contracte, 
identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i 
garanties de qualitat que ofereix. 

Es valorarà la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta. 

 

Sistemàtica de valoració: Identificació  d’aspectes 
Descripció del procés constructiu 
Procés ben detallat que millora el procés de les diferents 
activitats 2,00 
Procés ben detallat, correcte i coherent 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 
Bàsica però poc rellevant 0,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 

3.2. Propostes concretes de millora sobre els diferents processos 
constructius..............................................................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà un màxim de 8 propostes de procés constructiu que 
consideri una millora sobre els processos constructius habituals. Exposarà 
breument la naturalesa de la millora, que no comportarà cap cost 
addicional per COMPANYIA  D’AIGÜES  DE  VILANOVA  I  LA  GELTRÚ,  
SAM, i els resultats obtinguts o esperats. 

Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la 
seva adequació al servei, implementació, beneficis, cost i oportunitat. 

 

Sistemàtica de valoració: Millora concreta sobre 
Descripció el procés constructiu 
Millora aplicable amb gran benefici 0,25 
Millora aplicable amb benefici moderat 0,18 
Millora aplicable amb poc benefici 0,07 
Millora no aplicable o intranscendent 0,00 
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3.3. Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit 
i les mesures adoptades per tal de reduir-les ............................0 a 2 punts 

 

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en què es 
produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones 
així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc. 

 

L’oferent presentarà també una sistemàtica general a aplicar en els casos 
d’afecció descrivint el procés de gestió, l’organització i els recursos 
destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit i les 
persones. 

Es puntuarà l’estudi de les interferències de trànsit conforme a la següent 
anàlisi: 

− Anàlisi de situacions, fins a 1 punts. Es valorarà la correcta 
identificació de les situacions d’afecció i la seva valoració en quant a 
intensitat, durada en el temps i elements afectats. 
 

Sistemàtica de valoració: Anàlisi de situacions 
Descripció  
Identificació exhaustiva i coherent 1,00 
Identificació correcta i coherent amb l’oferta 0,75 
Manca de situacions importants a identificar 0,50 
No aporta amb informació incongruent 0,00 

 

- Sistemàtica de gestió, fins a 1 punts. Es valorarà el detall i 
coherència de la sistemàtica de gestió, l’organització i recursos 
destinats en consideració a les afeccions identificades i els actors 
externs implicats en la naturalesa de les afeccions. 
 

Sistemàtica de valoració: Sistemàtica de 
Descripció gestió 
Sistemàtica correcta i ben dimensionada en recursos 1,00 
Sistemàtica correcta amb recursos escassos 0,75 
Sistemàtica incorrecta o mal dimensionada en recursos 0,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

3.4 Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la 
seva correcta homogeneïtzació i conservació ............................ 0 a 2 punts 

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions on serà 
necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord 
amb les diferents ocupacions i activitats. 
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L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i 
senyalització dels quals disposarà a l’obra, així com els recursos i 
organització destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.  

 

Es puntuarà l’estudi dels elements de tancament conforme a la següent 
anàlisi: 

− Anàlisi de situacions, fins a 1 punts. Es valorarà la correcta 
identificació de les situacions que determinen elements de 
tancament i senyalització i la seva valoració en quant a intensitat, 
durada en el temps i usuaris afectats. 

 

Sistemàtica de valoració: Anàlisi de situacions 
Descripció  
Identificació exhaustiva i coherent 1,00 
Identificació correcta i coherent amb l’oferta 0,75 
Manca de situacions importants a identificar 0,50 
No aporta amb informació incongruent 0,00 

 

− Solucions proposades fins a 1 punts. Es valorarà de forma global el 
conjunt de solucions a cada tipologia de tancament o senyalització i 
l’organització, solucions tècniques i recursos destinats a la correcta 
implantació, conservació i homogeneïtzació, així com la seva 
coherència envers els criteris d’imatge de les obres de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú vigents en cada moment. 
 

Sistemàtica de valoració: Sistemàtica de 
Descripció gestió 
Solucions molt funcionals i ben dimensionades 1,00 
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 0,75 

 Solucions insuficients o mal dimensionades 0,50 
 No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

4.- Seguretat i Salut...................................................................... 0 a 9 punts 

4.1. Disponibilitat de certificacions en sistemes de Prevenció de Riscos 
Laborals com OSHAS i/o equivalents .......................................0 a 1 punts 

 Sistemàtica de valoració: Certificacions 
   Descripció PRL  
 Disposa de certificació 1,00 

 No en disposa o no aporta 0,00 
 

 

4.2. Avaluació de riscos.............................................................0 a 6 punts 

L’oferent presentarà una avaluació de riscos tenint en compte les activitats 
habituals del present contracte. 
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Es valorarà la identificació d’aspectes singulars la seva anàlisi de 
repercussió, importància i millora de la seguretat i salut dels treballadors. 

 Sistemàtica de valoració: Avaluació de  
 Descripció   riscos 
 Identificació d’aspectes importants i millorables 6,00 
 Anàlisi correcte i coherent 3,60 
 Anàlisi bàsica i coherent 2,40 
 Anàlisi bàsica però poc rellevant 0,60 
 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
 

4.3. Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut ..........0 a 2 punts 

L’oferent exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió 
interna d’aquest aspecte en relació a les obres, detallant aspectes com la 
gestió de subcontractistes i sistemes de control i seguiment. 

Es valorarà la solidesa i abast del sistema exposat en relació amb la gestió 
de la seguretat i salut en obres de construcció. 

    
 Sistemàtica de valoració: Sistema intern   de 
 Descripció Seguretat i salut 
 Sistema sòlid i d’abast complet  2,00 
 Sistema correcte amb mancances  1,50 
 Carència de sistema però amb procediments adients  0,50 
 No aporta o amb informació incongruent  0,00 
 

5.- Qualitat .................................................................................. 0 a 2 punts 

5.1. Disponibilitat de certificacions en Sistemes de qualitat com ISO 9001 
i/o equivalents .........................................................................0 a 1 punts 

 Sistemàtica de valoració: Certificacions 
   Descripció Mediambientals  
 Disposa de certificació 1,00 

 No en disposa o no aporta 0,00 
 

5.2. Termini de garanties de les obres realitzades .....................0 a 1 punts 

L’oferent podrà ampliar el termini de garanties de les obres realitzades. 

 Sistemàtica de valoració: Ampliació termini 
   Descripció de garanties  
 Per cada any d’ampliació de la garantia 0,20 

 No augmenta la garantia de les obres 0,00 
 
 

6.- Pla de gestió mediambiental.................................................... 0 a 5 punts 
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6.1. Disponibilitat de certificacions en Sistemes de Qualitat com ISO 9001 
i/o equivalents .........................................................................0 a 1 punts 

 Sistemàtica de valoració: Certificacions 
   Descripció Mediambientals  
 Disposa de certificació 1,00 

 No en disposa o no aporta 0,00 
 

6.2. Propostes per reduir l’impacte mediambiental que puguin produir les 
activitats habituals del contracte ..............................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà un màxim de 5 millores concretes per reduir l’impacte 
mediambiental negatiu que es pugui produir durant l’execució de les 
activitats habituals i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran 
sobrecost addicional per COMPANYIA  D’AIGÜES  DE  VILANOVA  I  LA  
GELTRÚ,  SAM. S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, 
la justificació de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació 
indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. 

Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i 
benefici esperat sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà 
especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) i la 
minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes 
formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals. 

Sistemàtica de valoració:  Propostes   per reduir 

Descripció 
l’impacte 
mediambiental 

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,40 
Millora aplicable amb benefici moderat 0,25 
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,12 
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 

 

6.3. Pla de gestió de residus .....................................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà un pla de residus de les activitats amb l’objectiu de 
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar 
consums de materials. Per a cadascuna de les propostes del pla s’aportarà 
la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva 
eficiència i els beneficis que aporta. 

Es valorarà cadascuna de les propostes per separat considerant la seva 
aplicabilitat a l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de 
consums de material i el reaprofitament de residus. 

 Sistemàtica de valoració: Pla de gestió 
 Descripció   de residus 
 Identificació d’aspectes importants i millorables 2,00 
 Anàlisi correcte i coherent 1,00 
 Anàlisi bàsica i coherent 0,50 
 Anàlisi bàsica però poc rellevant 0,00 
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7.- Responsabilitat social i valor afegit de la proposta ................. 0 a 5 punts 

7.1. Pla de formació del personal .............................................0 a 1 punts 

L’oferent presentarà una proposta que incorpori un pla de formació del 
personal vinculat al contracte que tingui en compte l’especificitat del 
servei, un sistema de detecció de les necessitats o dèficits de formació, el 
nombre d’hores per treballador, la idoneïtat, la qualitat i la coherència dels 
continguts, l’empresa o organisme que els ofereix. 

 

 Sistemàtica de valoració: Pla de formació 
   Descripció del personal  
 Presenta proposta de pla de formació del personal 1,00 

 No aporta 0,00 
 

7.2. Pla d’igualtat ....................................................................0 a 1 punts 

S’aportarà documentació acreditativa de l’existència, desplegament i 
aplicació d’un Pla d’Igualtat. En cas de no disposar-ne, es valorarà el 
compromís a través d’una declaració responsable de redactar-lo i aplicar-lo 
en el termini de 12 mesos des de la posada en marxa del contracte. En 
aquest darrer cas, caldrà presentar el document així com el sistema de 
difusió i aplicació dins l’empresa com a molt tard als 12 mesos de la data 
de l’adjudicació. 

 Sistemàtica de valoració: Pla d’igualtat 
   Descripció  
 Disposa de pla d’igualat 1,00 
 Compromís de redacció i aplicació en 12 mesos 0,50 

 No aporta, no disposa o no es compromet 0,00 
 

7.3. Codi d’ètica, bon govern o bones pràctiques .......................0 a 1 punts 

Documentació acreditativa de l’existència, desplegament i aplicació d’un 
codi d’Ètica, Bon Govern o Bones Pràctiques. En cas de no disposar-ne, es 
valorarà el compromís a través d’una declaració responsable de redactar-lo 
i aplicar-lo en el termini de 12 mesos des de la posada en marxa del 
contracte. En aquest darrer cas, caldrà presentar el document així com el 
sistema de difusió i aplicació dins l’empresa com a molt tard als 12 mesos 
de la data de l’adjudicació. 

 Sistemàtica de valoració: 
Codi Ètica, bon govern 
o 

   Descripció  bones pràctiques 
 Disposa de codi d’Ètica, Bon Govern o Bones Pràctiques 1,00 
 Compromís de redacció i aplicació en 12 mesos 0,50 

 No aporta, no disposa o no es compromet 0,00 
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7.4. Millores salarials ..............................................................0 a 1 punts 

Documentació acreditativa o compromís de l’empresa d’aplicar millores 
salarials respecte al que marquen els convenis col·lectius d’aplicació en 
cada cas per al personal dedicat a l’execució del contracte. Caldrà 
presentar una memòria tècnica amb les millores concretes i detallades, 
especificant els sistemes per a la seva comprovació efectiva. 

 

 

 Sistemàtica de valoració: Millores salarials 
   Descripció  
 Compromís d’aplicar millores salarials 1,00 

 No aporta o no es compromet 0,00 
 

7.5. Finançament de projectes ..................................................0 a 1 punts 

Compromís de destinar un percentatge de l’import d’adjudicació del 
contracte a finançar projectes d’interès social o campanyes de 
sensibilització relacionades amb el cicle integral de l’aigua. En aquest 
sobre no pot constar cap valor econòmic, és motiu d’exclusió. 

 Sistemàtica de valoració: Finançament de  
   Descripció  projectes 

 Compromís de finançament >0,10% import adjudicació 1,00 
 Compromís de finançament 0,10% import adjudicació 0,90 
 Compromís de finançament 0,09% import adjudicació 0,80 
 Compromís de finançament 0,08% import adjudicació 0,70 
 Compromís de finançament 0,07% import adjudicació 0,60 
 Compromís de finançament 0,06% import adjudicació 0,50 
 Compromís de finançament 0,05% import adjudicació 0,40 
 Compromís de finançament 0,04% import adjudicació 0,30 
 Compromís de finançament 0,03% import adjudicació 0,20 
 Compromís de finançament 0,02% import adjudicació 0,10 
 Compromís de finançament 0,01% import adjudicació 0,05 
 No aporta o no es compromet 0,00 
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ANNEX NÚM. 4 
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 

 
 
 

El   Sr.   ..............................   amb   residència   a   
......................................... 
carrer...................................... núm. ................ convidat al procediment de 
contractació de “ ” i assabentat de les condicions i requisits 
que s’exigeixen per a la seva adjudicació, es compromet en nom (propi o de 
l’empresa 
que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits 
i condicions per la quantitat de (expresseu clarament escrita en lletres i 
números la quantitat en euros per la qual es compromet a l’execució del 
contracte) 
.................., més la quantitat de (valor de l’IVA) euros per l’IVA, en cas que 
sigui procedent. 

 
- PREU DE L’OFERTA (IVA Exclòs): 

 
- IMPORT DE L’IVA DE L’OFERTA: 

 
- PREUS UNITARIS DE L’OFERTA (IVA Exclòs): 

 
(El licitant modificarà les columnes dels preus unitaris i de preu total, en 

relació a la seva oferta) 
 

SANEJAMENT 
    Construcció noves escomeses       

S1   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres 
de llargària.  Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes 
a l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de 
paviments.  12 1.201,80 14.421,60 

S2   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 14 146,38 2.049,32 

S3   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres 
de llargària. Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes 
a l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de 
paviments.  3 1.238,77 3.716,31 

S4   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 4 211,42 845,68 

S5   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres 
de llargària.  Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes 
a l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de 
paviments. 1 1.293,92 1.293,92 

S6   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 
metres................. 2 300,00 600,00 

S7   Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 6 1.321,97 7.931,82 
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mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres 
de llargària. Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes 
a l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de 
paviments. 

S8   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 10 182,60 1.826,00 

S9   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 
mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres 
de llargària. Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes 
a l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de 
paviments. 3 1.451,91 4.355,73 

S10   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 4 280,57 1.122,28 

S11   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 
mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres 
de llargària.  Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes 
a l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de 
paviments.  1 1.855,55 1.855,55 

S12   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 2 414,72 829,44 

    Arranjaments escomeses clavegueram       

S13   

(ml) Reparació escomesa clavegueram en vorera, amb 
substitució de tub existent. Ample rasa fins 0,8 m,  Fondària 
excavació fins 1 m. Inclou demolició/excavació, arranjament 
part malmesa tub, amb accessoris necessaris, formigonat i 
reblert amb terres seleccionades, compactació, retirada 
runes,reposició paviment original. 20 325,00 6.500,00 

S14   

(ml) Reparació escomesa clavegueram en llamborda, amb 
substitució de tub existent. Ample rasa fins 0,8m. Fondària 
excavació fins 1 m. Inclou demolició/excavació, arranjament 
part malmesa tub, amb accessoris necessaris, formigonat i 
reblert amb terres seleccionades, compactació, retirada 
runes,reposició paviment original. 5 375,50 1.877,50 

S15   

(ml) Reparació escomesa clavegueram en calçada, amb 
substitució de tub existent. Ample rasa fins 0,8. Fondària 
excavació fins 1 m. Inclou demolició/excavació, arranjament 
part malmesa tub, amb accessoris necessaris, formigonat i 
reblert amb terres seleccionades, compactació, retirada 
runes,reposició paviment original. 10 450,00 4.500,00 

S16   
(ml) Per cada 0,5 metre adicional de fondària de rasa (mateixes 
condicions anteriors) 15 115,00 1.725,00 

    Construcció embornals/Reixes       

S17   

Construcció embornal/reixa sifònic petit (long.max.peça fosa 
fins 600mm) Inclou demolició/excavació, construcció/col·locació 
caixa sifònica /canal, retirada runes, col·locació marc/reixa i 
reposició paviments (marc-reixa no inclosos) 3 600,00 1.800,00 

S18   

Construcció embornal/reixa sifònic mitjà (long.max.peça fosa 
fins 750mm) Inclou demolició/excavació, construcció/col·locació 
caixa sifònica/canal, retirada runes, col·locació marc/reixa i 
reposició paviments (marc-reixa no inclosos) 3 700,00 2.100,00 

S19   

Construcció embornal/reixa sifònic gran (long.max.peça fosa 
fins 1000mm) Inclou demolició/excavació, 
construcció/col·locació caixa sifònica/canal, retirada runes, 
col·locació marc/reixa i reposició paviments (marc-reixa no 
inclosos) 2 800,00 1.600,00 
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    Arranjaments embornals/Reixes       

S20   
Construcció/reparació senzilla de sifó en embornal/reixa petit. 
Inclou accessoris  i/o material (fins 200mm) 15 85,00 1.275,00 

S21   
Construcció/reparació senzilla de sifó en embornal/reixa mitjà. 
Inclou accessoris i/o material (fins 300mm) 6 100,00 600,00 

S22   
Construcció/reparació senzilla de sifó en embornal/reixa gran. 
Inclou accessoris i/o material (>300 mm) 4 150,00 600,00 

S23   

Arranjament embornal petit (long.max.peça fosa fins 600mm) 
Inclou: recol·locació de reixa amb morter especial de fraguat 
ràpid, reparació fissures caixa i/o sifó amb obra o accessori 
(marc i reixa no inclosos) 20 136,00 2.720,00 

S24   

Arranjament embornal mitjà (long.max.peça fosa fins 750mm) 
Inclou: recol·locació de reixa amb morter especial de fraguat 
ràpid, reparació fissures caixa i/o sifó amb obra o accessori 
(marc i reixa no inclosos) 10 160,50 1.605,00 

S25   

Arranjament embornal gran (long.max.peça fosa = 1000mm) 
Inclou: recol·locació de reixa amb morter especial de fraguat 
ràpid, reparació fissures caixa i/o sifó amb obra o accessori 
(marc i reixa no inclosos) 5 190,00 950,00 

    Construcció Pous/Arquetes Registre       

S26   

Construcció pou de registre (diam.1m) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció/col·locació 
tronc d'anells o d'obra arrebossat, reblert/compactació amb 
terres seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de pates i de marc/tapa, retirada 
runes, reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  2 1.000,00 2.000,00 

S27   

Construcció pou de registre (diam.1m) fondària fins 2 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció/col·locació 
tronc d'anells o d'obra arrebossat, reblert/compactació amb 
terres seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de pates i de marc/tapa, retirada 
runes, reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1 1.600,00 1.600,00 

S28   
Per cada 1/2 metre adicional de fondària en pou de registre 
(mateixes condicions anteriors) 2 350,00 700,00 

S29   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa 
B-125 (int. fins 30x30cm) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de marc/tapa, retirada runes, 
reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1 525,00 525,00 

S30   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa 
B-125 (int. fins 50x50cm) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de marc/tapa, retirada runes, 
reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1 680,00 680,00 

S31   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa 
B-125 (int. fins 70x70cm) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de marc/tapa, retirada runes, 
reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1 750,00 750,00 

S32   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa 
B-125 (int. fins 30x30cm) fondària fins 1,5 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 1 700,00 700,00 
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arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de marc/tapa, retirada runes, 
reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  

S33   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa 
B-125 (int. fins 50x50cm) fondària fins 1,5 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de marc/tapa, retirada runes, 
reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1 830,00 830,00 

S34   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa 
B-125 (int. fins 70x70cm) fondària fins 1,5 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de marc/tapa, retirada runes, 
reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1 950,00 950,00 

S35   
Per cada 0,5 m adicional de fondària en arqueta de registre (int. 
fins 30x30cm) 1 210,00 210,00 

S36   
Per cada 0,5 m adicional de fondària en arqueta de registre (int. 
fins 50x50cm) 1 280,00 280,00 

S37   
Per cada 0,5 m adicional de fondària en arqueta de registre (int. 
fins 70x70cm) 1 340,00 340,00 

    Arranjaments tapes/marcs pous/arquetes       

S38   

Arranjament/fixació de tapa/marc (diam. 600mm) en pou de 
registre en terreny sense pavimentar (marc/tapa no inclosos) 
Inclou: demolició/repicat terreny (fins 2 m2), 
reanivellat/recrescut, compactació, subbase formigó, 
col·locació/fixació marc, reblert 4 135,00 540,00 

S39   

Arranjament/fixació de tapa/marc (diam. 600mm) en pou de 
registre en paviment de formigó/panot/rajola (marc/tapa no 
inclosos) Inclou: demolició/repicat terreny (fins 2 m2), 
reanivellat/recrescut, compactació, subbase formigó, 
col·locació/fixació marc, reposició paviment original o amb 
morter especial de fraguat ràpid 5 280,00 1.400,00 

S40   

Arranjament/fixació de tapa/marc (diam. 600mm) en pou de 
registre en paviment d'asfalt (marc/tapa no inclosos) Inclou: 
demolició/repicat terreny (fins 2 m2), reanivellat/recrescut, 
compactació, subbase formigó, col·locació/fixació marc, 
reposició paviment original 15 350,00 5.250,00 

S41   

Arranjament/fixació de tapa/marc (dim. fins a 600mm) en 
arqueta de registre en terreny sense pavimentar (marc/tapa no 
inclosos) Inclou: demolició/repicat terreny (fins 1 m2), 
reanivellat, compactació, subbase formigó, col·locació/fixació 
marc, reblert 8 120,00 960,00 

S42   

Arranjament/fixació de tapa/marc (dim. fins a 600mm) en 
arqueta de registre en paviment de formigó/panot/rajola 
(marc/tapa no inclosos) Inclou: demolició/repicat terreny (fins 1 
m2), reanivellat, compactació, subbase formigó, 
col·locació/fixació marc, reposició paviment 8 180,00 1.440,00 

S43   

Arranjament/fixació de tapa/marc (dim. fins a 600mm) en 
arqueta de registre en paviment d'asfalt (marc/tapa no inclosos) 
Inclou: demolició/repicat terreny (fins 1 m2), reanivellat, 
compactació, subbase formigó, col·locació/fixació marc, 
reposició paviment 3 270,00 810,00 

S44   
Arranjament senzill  de pou.( rejuntat tubs, arrebossat parcial 
parets ; arranjament solera..) 8 120,00 960,00 
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S45   
Arranjament mitjà de  pou. Demolició i reconstrucció parcial 
(fins 25 %) amb obra, rejuntat/arrebossat/lliscat,.. 5 460,00 2.300,00 

S46   
Arranjament gran de pou. Demolició i reconstrucció parcial (fins 
50 %) amb obra, rejuntat/arrebossat/lliscat,.. 3 750,00 2.250,00 

    Arranjaments enfonsaments        

S47   

(ut) Reparació enfonsament fins a 4 m2 i fins 6 m3. Reparació 
d'enfonsament. Inclosa la demolició de qualsevol tipus de 
paviment i la seva base fins a 40 cm de gruix i fins a 4 m 
quadrats de superfície, excavació manual i sanejat de terres 
fins a 6 m cúbics, aplec i transport de terres i runes, 
subministrament  i reblert amb sauló garbellat i compactat al 95 
% del P.M. amb picó vibrant, reposició de paviments segons 
disposició i materials inicials, excepte paviments de pedra 
natural. 3 485,00 1.455,00 

S48   

(ut) Reparació enfonsament fins a 3 m2 i fins 1 m3.  Inclosa la 
demolició de qualsevol tipus de paviment i la seva base fins a 
40 cm de gruix i fins a 3 m quadrats de superfície, excavació 
manual i sanejat de terres fins a 1 m cúbic, aplec i transport de 
terres,  subministrament  i reblert amb sauló garbellat i 
compactat al 95 % del P.M. amb picó vibrant, reposició de 
paviments segons disposició i materials inicials, excepte 
paviments de pedra natural.  5 350,00 1.750,00 

S49   

(m2) Reparació brandó en calçada asfaltada (1 a 5 m2) Inclou: 
demolició/repicat  (fins a 5 m2 i 30cm fond), reblert, 
compactació, subbase formigó, reposició asfalt 40 135,00 5.400,00 

S50   

(m2) Reparació brandó en calçada asfaltada (5 a 10 m2) Inclou: 
demolició/repicat  (fins a 10 m2), reblert, compactació, subbase 
formigó, reposició asfalt 50 120,00 6.000,00 

S51   

(m2) Reparació brandó en calçada asfaltada (> 10 m2) Inclou: 
demolició/repicat  (> 10 m2), reblert, compactació, subbase 
formigó, reposició asfalt 50 90,00 4.500,00 

    Construcció/renovació Col·lectors       

S52   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre fins 400mm; 1,5 fondària) Inclou: 
demolició/excavació, retirada de runes, col·locació tram nou de 
tub PE corrugat amb recobriment de formigó (10 cm), reblert i 
compactat, subbase de formigó, reposició paviment asfaltic 5 480,00 2.400,00 

S53   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre fins 400mm; >1,5-2m fondària) Inclou: 
demolició/excavació amb entibació, retirada de runes, 
col·locació tram nou de tub PE corrugat amb recobriment de 
formigó (10 cm), reblert i compactat, subbase de formigó, 
reposició paviment asfaltic. 4 550,00 2.200,00 

S54   
(ml) Per cada 0,5 m adicional de fondària de la rasa (condicions 
anteriors) 3 150,00 450,00 

S55   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre fins 600mm; 1,5 fondària) Inclou: 
demolició/excavació, retirada de runes, col·locació tram nou de 
tub PE corrugat amb recobriment de formigó (10 cm), reblert i 
compactat, subbase de formigó, reposició paviment asfaltic 3 550,00 1.650,00 

S56   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre  fins 600mm; >1,5-2m fondària) Inclou: 
demolició/excavació amb entibació,  retirada de runes, 
col·locació tram nou de tub PE corrugat amb recobriment de 
formigó (10 cm), reblert i compactat, subbase de formigó, 
reposició paviment asfaltic 3 650,00 1.950,00 

S57   
Per cada 0,5 m adicional de fondària de la rasa (condicions 
anteriors) 1 200,00 200,00 
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S58   

Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt (diàmetre 
fins 800mm; 1,5 fondària) Inclou: demolició/excavació, retirada 
de runes, col·locació tram nou de tub PE corrugat amb 
recobriment de formigó (10 cm), reblert i compactat, subbase 
de formigó, reposició paviment asfaltic 2 850,00 1.700,00 

S59   

Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt (diàmetre 
fins 800mm; >1,5-2m fondària) Inclou: demolició/excavació amb 
entibació, retirada de runes, col·locació tram nou de tub PE 
corrugat amb recobriment de formigó (10 cm), reblert i 
compactat, subbase de formigó, reposició paviment asfaltic 2 950,00 1.900,00 

S60   
Per cada 0,5 m adicional de fondària de la rasa (condicions 
anteriors) 1 300,00 300,00 

    Altres arranjaments       

S61   

Insonoritzar tapa/reixa amb massilla especial. Inclou la 
preparació/neteja de les superfícies, aplicació del producte i 
desclavat de la tapa/reixa 24h post-aplicació. (material no 
inclòs) 20 82,00 1.640,00 

    Altres feines       
S62   (h) Tasques (peó) per administració a justificar 240 22,00 5.280,00 
S63   (h) Tasques (of+peó) per administració a justificar 240 48,00 11.520,00 
            
    Import Sanejament     144.470,15 
    Notes:       

    

1) En totes les feines, s'inclouen els mitjans necessaris/tasques 
de senyalització, abalissament, tancat obra i prevenció de 
riscos       

    
2) S'inclouen, si s'escau, totes les despeses de gestió de 
residus       

            
ABASTAMENT 

    
CODI UD DESCRIPCIÓ PU UT TOTAL 

    Hidrants       

A001 

ut 

Cala per instal·lació o substitució d'hidrant, en qualsevol tipu de 
terreny, dimensions màximes de 100x100cmx80 cm de 
fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La retirada i/o 
instal·lació es realitza per part de la CAVNG 260,00 20 5.200,00 

A002 

ut 

Cala per instal·lació o substitució d'hidrant en qualsevol tipu de 
terreny, dimensions màximes de 150x150cmx100 cm de 
fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part.La retirada i/o 
instal·lació es realitza per part de la CAVNG 315,00 10 3.150,00 
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A003 

ut 

Col·locació de senyal per hidrants, en qualsevol tipus de 
terreny. Inclou demolició de paviments, formigó per suport de 
poste i reposició de paviments, càrrega i transport de runa a 
abocador. La senyal serà subministrada per part de la CAVNG. 
Cànon abocador no inclòs. 125,00 59,67 7.458,75 

A004 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa 
(Tassa abocador). Segons albarans presentats 17,02 105 1.787,10 

A005 

m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  
de 15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el 
subministra la CAVNG) 45,80 60 2.748,00 

A006 
m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95 10 729,50 

A007 

m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 
qualsevol color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de 
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20. 53,60 10 536,00 

A008 
m2 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-
base de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys 
de 5 m2 154,14 20 3.082,80 

    Escomeses       

A009 

ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus 
de terreny, de fins a 2ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 245,00 114 27.930,00 

A010 

ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus 
de terreny, de 2 a 4 ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 310,00 40 12.400,00 

A011 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa 
(Tassa abocador). Segons albarans presentats 17,02 305,2 5.194,50 

A012 

m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  
de 15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el 
subministra la CAVNG) 45,80 175,7 8.047,06 

A013 
m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95 25,1 1.831,05 

A014 

m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 
qualsevol color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de 
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20. 53,60 25,1 1.345,36 

A015 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots- 154,14 43,674 6.731,91 
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base de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys 
de 5 m2 

            
    Manteniement i treballs varis       

A016 ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus 
de terreny, de fins a 2ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 210,00 70 14.700,00 

A017 ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus 
de terreny, de 2 a 4 ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 240,00 25 6.000,00 

A018 ut 

Cala per localització, reparació de fuita, substitució de vàlvula, 
construcció d'arqueta en qualsevol tipus de terreny, de 
dimensions màximes de 100 x 100 cm i 80 cm de fondària, 
inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 190,00 180 34.200,00 

A019 ut 

Cala per localització, reparació de fuita, substitució de vàlvula, 
construcció d'arqueta en qualsevol tipus de terreny, de 
dimensions màximes de 150 x 150 cm i 100 cm de fondària, 
inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació 
de malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre 
i col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 
abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part. La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 220,00 90 19.800,00 

A020 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa 
(Tassa abocador). Segons albarans presentats 17,02 638,5 10.867,27 

A021 m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  
de 15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el 
subministra la CAVNG) 45,80 518 23.724,40 
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A022 m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95 74 5.398,30 

A023 m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 
qualsevol color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de 
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20. 53,60 74 3.966,40 

A024 m2 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-
base de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys 
de 5 m2 154,14 128,76 19.847,07 

    Varis       

A017 ut 

Carrega i transport a abocador de contenedor de terres i/o runa 
de l'obra o dels terrenys de la CAVNG. Les tassas a abocador 
es facturaran a part. (Aquests residus tindran origen en 
actuacions de la companyia) 75,00 50 3.750,00 

A018 ut 

Carrega i transport a abocador de sac d'1m3 de terres i/o runa 
de l'obra o dels terrenys de la CAVNG. Les tassas a abocador 
es facturaran a part. (Aquests residus tindran origen en 
actuacions de la companyia) 45,00 40 1.800,00 

A019 ut 

Transport de personal a obra i posterior retirada en cas de no 
realitzar els treballs. (únicament es facturarà en cas que no es 
realitzi cap treball) 55,00 15 825,00 

A020 ut 

Petites tasques d'obra de paleta: col·locar trampilló , refer 
vorada, reparar enfonsament,..... (Inclou el transport dels 
operaris, materials, maquinaria i eines al lloc de treball, les 
demolicions, excavacions i la realització de les tasques, inclou 
la reposició dels paviments) 240,00 95 22.800,00 

A021 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa 
(Tassa abocador). Segons albarans presentats 13,00 460 5.980,00 

A022 m3 
Càrrega i transport a centre de reciclatge de fibrociment i cànon 
abocador fibrociment. Segons albarans presentats 320,01 20 6.400,20 

A023 ut 
Transport a obra i posterior retirada de cabina de 
descontaminació totalment equipada. 185,00 12 2.220,00 

A024 ut 

Construcció d'arqueta  de 40x40x60 cm de profunditat, amb 
totxo massis. En aquesta partida únicament està inclòs el 
material i construcció de l'arqueta a excepció de la tapa que 
serà subministrada per la CAVNG 125,00 5 625,00 

A025 ut 

Construcció d'arqueta  de 60x60x80 cm de profunditat, amb 
totxo massis. En aquesta partida únicament està inclòs el 
material i construcció de l'arqueta a excepció de la tapa que 
serà subministrada per la CAVNG 220,00 5 1.100,00 

A026 ut 

Construcció d'arqueta  de 100x100x80 cm de profunditat, amb 
totxo massis. En aquesta partida únicament està inclòs el 
material i construcció de l'arqueta a excepció de la tapa que 
serà subministrada per la CAVNG 450,00 5 2.250,00 

A027 Paj 

Partida alçada a justificar per a treballs a administració, segons 
PU de la present licitació. Els preus que no apareguin en la 
present contracte, es basaran en el banc de preus BEDEC 
2017 de l'ITEC 26.323,45 1 26.323,45 

    Canalitzacions       

A028 ml 

Canalització en qualsevol tipus de terreny, dimensions màximes 
de 80x40cm, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, instal·lació de malla 
senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de 
l'obra o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a 65,00 70 4.550,00 
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abocador en camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i 
la reposició de paviments es facturaran a part.La instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG. Fins a 35 ml de llargada. 

A029 ml 

Canalització en qualsevol tipus de terreny, dimensions màximes 
de 80x40cm, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, instal·lació de malla 
senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat. Càrrega i 
transport de terres i runes a abocador en camió, contenedor o 
sacs. Les tasses abocador i la reposició de paviments es 
facturaran a part.La instal·lació es realitza per part de la 
CAVNG. De 35 a 200 ml de llargada. 55,00 70 3.850,00 

A030 tn 

Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa 
(Tassa abocador). Segons albarans presentats (estimació del 
50% del material excavat) 17,02 35,84 610,00 

A031 m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  
de 15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el 
subministra la CAVNG) 45,80 33,6 1.538,88 

A032 m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95 2,8 204,26 

A033 m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 
qualsevol color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de 
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20. 53,60 2,8 150,08 

A034 m2 
Suplement de paviment de formigó/morter prefabricat gris/color 
de 10x10, 25x25, 30x30, 60x40 o color 20x20. 5,47 1,12 6,13 

A035 m2 
Suplement de paviamet de pedra natural de 10x10, 25x25, 
30x30, 60x40 o color 20x20. 15,27 1,12 17,10 

A036 m2 

Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària 
màxima del granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de 
menys de 40 m2. 36,93 2,8 103,40 

A037 m2 

Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària 
màxima del granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de 
mes de 40 m2. 15,33 2,8 42,92 

A038 m2 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-
base de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys 
de 5 m2 154,14 5,6 863,18 

A039 m2 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-
base de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Entre 5 i 
20 m2 144,91 2,8 405,75 

A040 m2 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-
base de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Mes 20 
m2 50,15 2,8 140,42 

A041 ml 
Rigola ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb 
morter mixt i base de formigó. Subministrament i col·locació. 19,09 10 190,90 

A042 ml 
Vorada recta de peces de formigó 25x15 cm, col·locat sobre 
base de formigó i rejuntat amb morter. 34,30 10 343,00 

A043 ud 

Arqueta d'obra de fàbrica de 40x40 cm interior per 1 mts. a 1,5 
mts. de fondaria, amb totxo massís rebut amb morter de ciment 
portland i tapa de 40x40 per vàlvules. 232,03 5 1.160,15 

    Import Abastament     314.925,29 
  Import total     459.395,44 
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En les cas d’obres d’escomeses que es realitzin varies en una mateixa rasa, l’adjudicatari admetrà 
a negociació els descomptes coherents sobre els preus ofertats. 
 

Preus unitaris de personal, maquinària i material 
CODI UD DESCRIPCIÓ PU 
    Personal   
A001 h Oficial ordinària   
A002 h Peó ordinària   
A003 h Suplement hora extraordinària en festiu (24h)   

A004 h 
Suplement hora extraordinària fora horari normal en 
dies laborables   

A005 ut 
Transport de personal a obra i retirada (quan no es 
realitzin els treballs)   

    Maquinària   
A006 h Aparell de soldar tubs de PE   
A007 h Bomba aigua    
A008 h Camió amb xofer   
A009 h Camió grua amb xòfer   
A010 h Camió sense xofer   
A011 h Compactadors   
A012 h Corró motor 600kg   
A013 h Formigonera   
A014 h Màquina de tallar asfalt   
A015 h Martell-compressor   
A016 h Retroexcavadora JCB o similar   
A017 h Retro JCB o similar amb martell picador   
    Material   
A017 ut Totxo gero   
A018 ut Vorada   
A019 h Ciment portland   
A020 h Ciment ràpid   
A021 m3 Formigó R200   
A022 m3 Morter de ciment portlant   
A023 Kg Morter ciment Portland   
A024 m3 Grava   
A025 m3 Sauló   
A026 m3 Sorra   
A027 m3 Terra   
A028 m3 Tot-ú   
A029 Kg Emulsió asfàltica   
A030 m2 Llamborda gris 20x10x8   
A031 ut Panot 20x20 tot tipus   
A032 Kg Morter asfàltic   
A033 ut Rigola 20x20   
        

Els materials ni maquinària de la present llista no inclouen transport ni 
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col·locació a obra 
 
 

Preus unitaris de partides d'obra 
CODI UD DESCRIPCIÓ PU 

P001 m3 
Excavació de rasa en terreny compacte amb mitjans mecànics i amb les 
terres deixades de la vora.   

P002 m3 
Excavació de rasa feta a ma en terreny estable amb presencia de serveis 
amb les terres deixades a la vora.   

P003 m3 
Excavació de rasa en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell 
trencador.   

P004 ml Llit de sorra per protecció de canonades   
P005 ml Col·locació de malla senyalitzadora   

P006 ml 
Col·locació placa o macís ceràmic per a protecció de canalització  inclòs 
material)   

P007 m3 

Rebliment i piconatge en rases i pous amb terres de la mateixa excavació. 
(La unitat de rebliment i piconatge certificada suposarà un 80% de la unitat 
d'excavació certificada)   

P008 m3 

Càrrega i transport sobre camió o contenidor de terres/runes amb mitjans 
mecànics a monodipòsit o centre de reciclatge, amb un recorregut de fins a 
10 km.   

P009 m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra   
P010 ml Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics.   
P011 ml Demolició de rigola col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics.   

P012 m2 
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de 
gruix amb mitjans mecànics.   

P013 m2 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics.   

P014 m2 
Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics.   

P015 m2 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics.   

P016 m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  de 15 cm de 
formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació tapes, trampillons, el 
material de tapes i trampillons el subministra la CAVNG)   

P017 m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 20x10x8 cm, 
sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de ciment amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20.   

P018 m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de qualsevol color de 
60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de gruix, amb rebliment de junts amb 
sorra fina amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20.   

P019 m2 
Suplement de paviment de formigó/morter prefabricat gris/color de 10x10, 
25x25, 30x30, 60x40 o color 20x20.   

P020 m2 
Suplement de paviamet de pedra natural de 10x10, 25x25, 30x30, 60x40 o 
color 20x20.   

P021 m2 
Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària màxima del 
granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de menys de 40 m2.   

P022 m2 
Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària màxima del 
granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de mes de 40 m2.   

P023 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base de formigó 
de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys de 5 m2   

P024 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base de formigó 
de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Entre 5 i 20 m2   

P025 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base de formigó 
de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Mes 20 m2   
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P026 ml 
Rigola ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt. 
Subministrament i col·locació.   

P027 ml 
Vorada recta de peces de formigó 25x15 cm, col·locat sobre base de formigó 
i rejuntat amb morter.   

P028 ud 

Arqueta d'obra de fàbrica de 40x40 cm interior per 1 mts. a 1,5 mts. de 
fondaria, amb totxo massís rebut amb morter de ciment portland i tapa de 
40x40 per vàlvules.   

P029 ud 
Col·locació de trampilló per boca d'aire de 30x15 cm clau de pas per 
escomesa   

 
 
 
 
 

- TERMINI OFERTAT: 
Termini de validesa de la oferta............................6 mesos 

 
(quedaran exclosa l’oferta que presenti un import superior i/o termini de 
validesa inferior a l’indicat a l’anunci de licitació) 
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ANNEX NÚM 5 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES OFERTES 
 

 
Les ofertes dels licitants admesos es valoraran tenint en compte diferents aspectes 
que es detallen en els punts següents. S'estableix una puntuació màxima de 100 
punts que es desglossa en diferents aspectes a valorar de cadascuna de les ofertes. 

 
Resum de la puntuació: 

Aspecte Puntuació màxima 
Oferta econòmica 55 punts 
Oferta tècnica 45 punts 

 

L’adjudicació es farà a l’oferta amb major puntuació total, entre totes aquelles 
ofertes admeses al concurs, sempre i quan la puntuació obtinguda per l’oferta 
tècnica sigui de 22,5, si bé COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
S.A.M. podrà rebutjar totes les ofertes i declarar desert el concurs. 

 
A efectes de la valoració de les ofertes, COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, S.A.M. podrà demanar els aclariments o concrecions que consideri 
convenients. Els licitadors també podran dirigir-se a COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. per aclarir o concretar llurs propostes. 

 
Oferta econòmica. 
L'oferta econòmica indicarà tots els preus detallats a l’annex 4 d’aquest plec. 
La puntuació atorgada es repartirà de la forma descrita a les taules de punts següents: 

 
Taula de punts oferta paquet principal 
DESCRIPCIÓ Puntuació màxima, Pmax 

Oferta econòmica del paquet principal Fins a 45 punts 

 
Taula de punts quadre de preus unitaris 

DESCRIPCIÓ Puntuació màxima, Pmax 

Personal   
Oficial ordinària Fins 1,50 
Peó ordinària Fins 1,25 
Suplement hora extraordinària en festiu (24h) Fins 0,50 
Suplement hora extraordinària fora horari normal en dies 
laborables Fins 0,5 
Transport de personal a obra i retirada (quan no es realitzin els 
treballs) Fins 0,25 
Maquinària   
Aparell de soldar tubs de PE Fins 0,25 
Bomba aigua (3CV) Fins 0,25 
Camió amb xofer Fins 0,25 
Camió grua gran amb xòfer Fins 0,25 
Camioneta sense xofer Fins 0,25 
Compactadors Fins 0,25 
Corró motor 600kg Fins 0,25 
Formigonera Fins 0,25 
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Màquina de tallar asfalt Fins 0,25 
Martell-compressor Fins 0,25 
Retroexcavadora JCB o similar Fins 1,00 
Retroe JCB o similar amb martell picador Fins 1,00 
Material   
Morter de ciment portlant Fins 0,50 
Tot-ú Fins 0,50 
Panot 20x20 tot tipus Fins 0,50 

 
Fórmula de Càlcul per puntuació de l'oferta econòmica del paquet principal 
Les ofertes econòmiques del paquet principal amb un preu superiors a la base de 
licitació no seran admeses i no es prendran en consideració a cap efecte. 
Les ofertes econòmiques del paquet principal amb una baixa superior en mes del 30% 
del preu de licitació es consideraran anormals o desproporcionades i seran 
descartades. S’atorgarà fins al valor de Pmax punts de la taula de punts, de la manera 
següent, 

 
Pmax  punts, a l’oferta econòmica global del paquet principal, amb el preu més baix 
entre les acceptades i no descartades per oferta anormal o desproporcionada; 
La puntuació de cadascuna de les altres ofertes es calcularà de la manera següent: 

 
Pn = Ome * Pmax / In 

 
Pn = Punts atorgats al licitant “n” en funció de la fórmula anterior 
Ome   = Import de l’oferta més econòmica global del paquet principal, en euros  
In = Import ofertat pel licitant “n”, en euros 

 
Es considera que a l’avaluació de la coherència de la proposta es diferenciarà la 
bondat de la mateixa. 

 
Fórmules de Càlcul per puntuació de les ofertes econòmiques del quadre de preus 
unitaris per actuacions no programades. 
Per cadascun del preus ofertats al quadre de preus d’actuacions no programades i 
de suport s’aplicarà a cada preu del quadre els criteris i la fórmula següents. El valor 
d’aquest apartat serà la suma de les puntuacions obtingudes 
Per cadascun del preus ofertats al quadre de preus d’actuacions no programades i 
de suport, s’atorgarà a cada licitant fins al valor de Pmax punts de la taula de punts, de la 
manera següent, 

 
Pmax punts a l’oferta amb el preu més baix; 
La puntuació de cadascun dels preus del quadre de preus, per cadascuna de les 
altres 
ofertes, es calcularà de la manera següent: 

 
Pn = Ome * Pmax / In 

 
Pn = Punts atorgats al licitant “n” en funció de la fórmula anterior 
Ome   = Import de l’oferta més econòmica unitària, en euros  
In = Import ofertat pel licitant “n” 

 
 
 

Oferta tècnica. 
La puntuació atorgada a l'oferta tècnica es repartirà de la forma descrita a l’annex 3 
d’aquest plec. 
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ANNEX NÚM 6A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament 
Notarial, Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, 

Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les restants  
administracions) 

 
 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat 
de 
................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder 
atorgada davant el Notari de ..............., D. ....................................... amb 
data ............., 
número  ...........   del   seu   protocol,   i   que   afirmen   trobar-se   
íntegrament 
subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici de COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, i fins la suma de euros (…% de l'import del 
Contracte), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada 
de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent 
Contracte d'adjudicació de "....................................". 

 

 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal 
renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en 
el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i 
s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................ fins 
a la liquidació per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, 
dels 
serveis abans esmentats, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com 
a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins 
a la 
concurrència de la xifra fiançada de (…% de l'import del Contracte) 
EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats 
que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què 
aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o 
reclamació per part de 
................................., o de tercers, qualssevol que aquests 
fossin. 
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ANNEX NÚM 6B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
DEFINITIVA 

 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament 
Notarial, Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, 

Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les restants  
administracions) 

 
Certificat número ............................................... (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ......................................., carrer 
......................................................., i CIF ................................, degudament 
representat pel senyor .............................................................., amb poders 
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta  de 
........................................................................................................................ 

 
ASSEGURA 

 
A ....................................................................,              NIF/CIF 
......................................, en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront 
de COMPANYIA  D’AIGÜES  DE  VILANOVA  I  LA  GELTRÚ,  SAM,  en  
endavant l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% del 
pressupost de licitació)...............,  a  efectes  de  garantir  l'exacte  
compliment  per  l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les 
obligacions concretades en el corresponent Contracte de 
"....................................". 

 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no 
donarà dret a l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà 
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 li puguin 
correspondre contra el prenedor de l’assegurança. 

 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer 
requeriment de xxxxxxxxxxxx i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, 
com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el 
requeriment. 

 
La  present  assegurança  de  caució  estarà  en  vigor  fins  a  la  liquidació  
per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, del contracte 
abans esmentat, 

 

 
 
A .................., el ................. de ....................de ............ 

 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM 7 
 

MODEL DE CONTRACTE 
 

CONTRACTE D’OBRES PER 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 
 
D’una part la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord del Consell 
d’Administració de   i en ús de les facultats atorgades en l’esmentat acord, la Presidenta 
  assistit en aquest acte pel Secretari de la Companyia .  
 
D’altra part,   .  amb  NIF núm.    i domicili a   , segons escriptura 
pública en que consta l’objecte social i de constitució de data, autoritzada pel Notari Sr.  , 
de l’Il·lustre Col·legi Notarial de  , i representació el senyor  ,  amb DNI núm. 
 ,  en qualitat d’  , segons escriptura de data , atorgada davant la notari Sra.  , de 
l’Il·lustre Col·legi Notarial de  .   .  
 
Ambdues parts es reconeixen  la capacitat legal per a la celebració del present contracte 
d’execució d’obres que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats per 
l’Adjudicatari i els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques, i pactes establerts a les 
clàusules que figuren a continuació. 
 

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, va acordar en la 
sessió del , aprovar els Plecs de clàusules Administratives, i clàusules Tècniques, mitjançant 
procediment de licitació obert, per a la contractació per 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, així com 
va aprovar l’anunci de licitació. 
 
Aquest anunci va ser publicat al BOP de Barcelona el   . El dia  , a les   hores es 
realitza a la Sala de Reunions de la companyia l’obertura de pliques pel concurs esmentat, amb el 
resultat de   empreses presentades que són per ordre d’arribada al registre .. 
 
Les propostes econòmiques amb l’IVA inclòs i les condicions d’execució presentades per les 
empreses són les que es ressenyen als quadres següents: 
 
Amb la qualificació favorable de la documentació administrativa aportades per part de les 
empreses, es pot procedir a la valoració de l’oferta amb l’objectiu de l’adjudicació del concurs per 
les obres relacionades. 
 
En base a la puntuació obtinguda, el gerent de la Companyia d’Aigües fa a la Mesa de 
Contractació la següent: 
 
PROPOSTA 
 
“Primer.- Contractar a l’empresa , pels 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, seguint 
les prescripcions dels plecs de clàusules, amb les tasques de manteniment habituals per l’import 
de    euros/any IVA inclòs. 
Segon.- Autoritzar a la Sra. Presidenta per la signatura del contracte i dels documents que siguin 
necessaris. 

 Tercer.-  Notificar aquest acord als licitadors, i requerir a l’adjudicatari perquè en el 
termini de quinze (15) dies naturals a comptar des del dia següent al de la  notificació del present 
acord, presenti el document que acrediti haver constituït la garantia definitiva corresponent  i que 
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puja la quantitat de    €, en relació a les condicions establertes al plec de clàusules 
administratives  aprovat pel Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües. Aquesta garantia 
es constituirà mitjançant Aval Bancari o en qualsevol altre forma legal, prevista per als contractes 
municipals o de l’Estat, a la Dipositaria de la Companyia d’Aigües. Es farà constar a l’Aval que 
aquest tindrà validesa fins que la Companyia autoritzi la seva cancel·lació.  

 Quart.-  Citar a l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent, donant trasllat del present acord a la 
resta de licitadors.” 
 
Per tot l’exposat s’estableixen les següents,  
 
C L A U S U L E S 
 
Primera.- Objecte del contracte:  
Constitueix l'objecte del contracte el 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, i totes les tasques 
addicionals incloses en els Plecs de Clàusules. 
 
Dins dels treballs contemplats en aquest contracte s'inclou a títol genèric, l’execució de les tasques 
d’obra civil i manteniment de les xarxes de distribució d’aigua potable i de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública d’abastament i de sanejament de 
Vilanova i la Geltrú, segons el Plec de Condicions Tècniques. 
 
També s’inclou l’execució de les tasques necessàries en cas d’avaria, fuita, obturació, trencament 
de canonades o qualsevol altra incidència o emergència de la xarxa pública de distribució i 
sanejament de Vilanova i la Geltrú, segons les indicacions del Cap del Departament corresponent 
o persona en qui delegui i del Plec de Condicions Tècniques. 
 
L’execució dels serveis es realitzaran d’acord amb les exigències dels plecs de condicions 
tècniques i administratives, les quals el contractista coneix i accepta. 
L’adjudicatari/ària aportarà els recursos tècnics, humans i materials necessaris per a acomplir els 
objectius de la contractació. 
 
Segona.- Preu total dels treballs del present contracte:  
El preu per realitzar el contracte el 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, seguint les 
prescripcions dels plecs de clàusules, amb les tasques de manteniment habituals és per l’import de 
  euros/any IVA inclòs.  
 
Així mateix, el pressupost inclou uns preus per treballs específics per facturacions per encàrrec, 
segons el pressupost detallat que adjunta a la seva oferta econòmica presentada en el 
procediment de licitació, i que es detallen a continuació:  
 
 

SANEJAMENT 
    Construcció noves escomeses       

S1   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm 
fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària.  Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes a 
l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de paviments.  12   

S2   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 14   

S3   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm 
fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària. Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes a 3   
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l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de paviments.  

S4   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 4   

S5   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm 
fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària.  Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes a 
l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de paviments. 1   

S6   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 2   

S7   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm 
fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària. Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes a 
l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de paviments. 6   

S8   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 10   

S9   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm 
fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària. Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes a 
l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de paviments. 3   

S10   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 4   

S11   

Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm 
fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària.  Inclou:   Excavació, aportació i muntatge de tot el 
material necessari (àrids, tubs, accessoris,...) retirada de runes a 
l'abocador autoritzat, reblert, formigonat i reposició de paviments.  1   

S12   
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres (mateixes 
condicions anteriors)................. 2   

    Arranjaments escomeses clavegueram     

S13   

(ml) Reparació escomesa clavegueram en vorera, amb substitució 
de tub existent. Ample rasa fins 0,8 m,  Fondària excavació fins 1 
m. Inclou demolició/excavació, arranjament part malmesa tub, 
amb accessoris necessaris, formigonat i reblert amb terres 
seleccionades, compactació, retirada runes,reposició paviment 
original. 20   

S14   

(ml) Reparació escomesa clavegueram en llamborda, amb 
substitució de tub existent. Ample rasa fins 0,8m. Fondària 
excavació fins 1 m. Inclou demolició/excavació, arranjament part 
malmesa tub, amb accessoris necessaris, formigonat i reblert amb 
terres seleccionades, compactació, retirada runes,reposició 
paviment original. 5   

S15   

(ml) Reparació escomesa clavegueram en calçada, amb 
substitució de tub existent. Ample rasa fins 0,8. Fondària 
excavació fins 1 m. Inclou demolició/excavació, arranjament part 
malmesa tub, amb accessoris necessaris, formigonat i reblert amb 
terres seleccionades, compactació, retirada runes,reposició 
paviment original. 10   

S16   
(ml) Per cada 0,5 metre adicional de fondària de rasa (mateixes 
condicions anteriors) 15   

    Construcció embornals/Reixes     

S17   

Construcció embornal/reixa sifònic petit (long.max.peça fosa fins 
600mm) Inclou demolició/excavació, construcció/col·locació caixa 
sifònica /canal, retirada runes, col·locació marc/reixa i reposició 
paviments (marc-reixa no inclosos) 3   

S18   
Construcció embornal/reixa sifònic mitjà (long.max.peça fosa fins 
750mm) Inclou demolició/excavació, construcció/col·locació caixa 3   
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sifònica/canal, retirada runes, col·locació marc/reixa i reposició 
paviments (marc-reixa no inclosos) 

S19   

Construcció embornal/reixa sifònic gran (long.max.peça fosa fins 
1000mm) Inclou demolició/excavació, construcció/col·locació caixa 
sifònica/canal, retirada runes, col·locació marc/reixa i reposició 
paviments (marc-reixa no inclosos) 2   

    Arranjaments embornals/Reixes     

S20   
Construcció/reparació senzilla de sifó en embornal/reixa petit. 
Inclou accessoris  i/o material (fins 200mm) 15   

S21   
Construcció/reparació senzilla de sifó en embornal/reixa mitjà. 
Inclou accessoris i/o material (fins 300mm) 6   

S22   
Construcció/reparació senzilla de sifó en embornal/reixa gran. 
Inclou accessoris i/o material (>300 mm) 4   

S23   

Arranjament embornal petit (long.max.peça fosa fins 600mm) 
Inclou: recol·locació de reixa amb morter especial de fraguat ràpid, 
reparació fissures caixa i/o sifó amb obra o accessori (marc i reixa 
no inclosos) 20   

S24   

Arranjament embornal mitjà (long.max.peça fosa fins 750mm) 
Inclou: recol·locació de reixa amb morter especial de fraguat ràpid, 
reparació fissures caixa i/o sifó amb obra o accessori (marc i reixa 
no inclosos) 10   

S25   

Arranjament embornal gran (long.max.peça fosa = 1000mm) 
Inclou: recol·locació de reixa amb morter especial de fraguat ràpid, 
reparació fissures caixa i/o sifó amb obra o accessori (marc i reixa 
no inclosos) 5   

    Construcció Pous/Arquetes Registre     

S26   

Construcció pou de registre (diam.1m) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció/col·locació 
tronc d'anells o d'obra arrebossat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de pates i de marc/tapa, retirada 
runes, reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  2   

S27   

Construcció pou de registre (diam.1m) fondària fins 2 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció/col·locació 
tronc d'anells o d'obra arrebossat, reblert/compactació amb terres 
seleccionades i subbase formigó, recepció de connexions 
existents, rejuntat, col·locació de pates i de marc/tapa, retirada 
runes, reposició paviments (marc-tapa no inclosos)  1   

S28   
Per cada 1/2 metre adicional de fondària en pou de registre 
(mateixes condicions anteriors) 2   

S29   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa B-
125 (int. fins 30x30cm) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres seleccionades i 
subbase formigó, recepció de connexions existents, rejuntat, 
col·locació de marc/tapa, retirada runes, reposició paviments 
(marc-tapa no inclosos)  1   

S30   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa B-
125 (int. fins 50x50cm) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres seleccionades i 
subbase formigó, recepció de connexions existents, rejuntat, 
col·locació de marc/tapa, retirada runes, reposició paviments 
(marc-tapa no inclosos)  1   

S31   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa B-
125 (int. fins 70x70cm) fondària fins 1 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres seleccionades i 1   
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subbase formigó, recepció de connexions existents, rejuntat, 
col·locació de marc/tapa, retirada runes, reposició paviments 
(marc-tapa no inclosos)  

S32   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa B-
125 (int. fins 30x30cm) fondària fins 1,5 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres seleccionades i 
subbase formigó, recepció de connexions existents, rejuntat, 
col·locació de marc/tapa, retirada runes, reposició paviments 
(marc-tapa no inclosos)  1   

S33   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa B-
125 (int. fins 50x50cm) fondària fins 1,5 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres seleccionades i 
subbase formigó, recepció de connexions existents, rejuntat, 
col·locació de marc/tapa, retirada runes, reposició paviments 
(marc-tapa no inclosos)  1   

S34   

Construcció arqueta de registre d'obra amb marc i tapa de fosa B-
125 (int. fins 70x70cm) fondària fins 1,5 m. Inclou: 
demolició/excavació, formació de solera, construcció parets 
arqueta, arrebosat, reblert/compactació amb terres seleccionades i 
subbase formigó, recepció de connexions existents, rejuntat, 
col·locació de marc/tapa, retirada runes, reposició paviments 
(marc-tapa no inclosos)  1   

S35   
Per cada 0,5 m adicional de fondària en arqueta de registre (int. 
fins 30x30cm) 1   

S36   
Per cada 0,5 m adicional de fondària en arqueta de registre (int. 
fins 50x50cm) 1   

S37   
Per cada 0,5 m adicional de fondària en arqueta de registre (int. 
fins 70x70cm) 1   

    Arranjaments tapes/marcs pous/arquetes     

S38   

Arranjament/fixació de tapa/marc (diam. 600mm) en pou de 
registre en terreny sense pavimentar (marc/tapa no inclosos) 
Inclou: demolició/repicat terreny (fins 2 m2), reanivellat/recrescut, 
compactació, subbase formigó, col·locació/fixació marc, reblert 4   

S39   

Arranjament/fixació de tapa/marc (diam. 600mm) en pou de 
registre en paviment de formigó/panot/rajola (marc/tapa no 
inclosos) Inclou: demolició/repicat terreny (fins 2 m2), 
reanivellat/recrescut, compactació, subbase formigó, 
col·locació/fixació marc, reposició paviment original o amb morter 
especial de fraguat ràpid 5   

S40   

Arranjament/fixació de tapa/marc (diam. 600mm) en pou de 
registre en paviment d'asfalt (marc/tapa no inclosos) Inclou: 
demolició/repicat terreny (fins 2 m2), reanivellat/recrescut, 
compactació, subbase formigó, col·locació/fixació marc, reposició 
paviment original 15   

S41   

Arranjament/fixació de tapa/marc (dim. fins a 600mm) en arqueta 
de registre en terreny sense pavimentar (marc/tapa no inclosos) 
Inclou: demolició/repicat terreny (fins 1 m2), reanivellat, 
compactació, subbase formigó, col·locació/fixació marc, reblert 8   

S42   

Arranjament/fixació de tapa/marc (dim. fins a 600mm) en arqueta 
de registre en paviment de formigó/panot/rajola (marc/tapa no 
inclosos) Inclou: demolició/repicat terreny (fins 1 m2), reanivellat, 
compactació, subbase formigó, col·locació/fixació marc, reposició 
paviment 8   

S43   

Arranjament/fixació de tapa/marc (dim. fins a 600mm) en arqueta 
de registre en paviment d'asfalt (marc/tapa no inclosos) Inclou: 
demolició/repicat terreny (fins 1 m2), reanivellat, compactació, 3   



 

 

58 
 

58 

subbase formigó, col·locació/fixació marc, reposició paviment 

S44   
Arranjament senzill  de pou.( rejuntat tubs, arrebossat parcial 
parets ; arranjament solera..) 8   

S45   
Arranjament mitjà de  pou. Demolició i reconstrucció parcial (fins 
25 %) amb obra, rejuntat/arrebossat/lliscat,.. 5   

S46   
Arranjament gran de pou. Demolició i reconstrucció parcial (fins 50 
%) amb obra, rejuntat/arrebossat/lliscat,.. 3   

    Arranjaments enfonsaments      

S47   

(ut) Reparació enfonsament fins a 4 m2 i fins 6 m3. Reparació 
d'enfonsament. Inclosa la demolició de qualsevol tipus de 
paviment i la seva base fins a 40 cm de gruix i fins a 4 m quadrats 
de superfície, excavació manual i sanejat de terres fins a 6 m 
cúbics, aplec i transport de terres i runes, subministrament  i 
reblert amb sauló garbellat i compactat al 95 % del P.M. amb picó 
vibrant, reposició de paviments segons disposició i materials 
inicials, excepte paviments de pedra natural. 3   

S48   

(ut) Reparació enfonsament fins a 3 m2 i fins 1 m3.  Inclosa la 
demolició de qualsevol tipus de paviment i la seva base fins a 40 
cm de gruix i fins a 3 m quadrats de superfície, excavació manual i 
sanejat de terres fins a 1 m cúbic, aplec i transport de terres,  
subministrament  i reblert amb sauló garbellat i compactat al 95 % 
del P.M. amb picó vibrant, reposició de paviments segons 
disposició i materials inicials, excepte paviments de pedra natural.  5   

S49   

(m2) Reparació brandó en calçada asfaltada (1 a 5 m2) Inclou: 
demolició/repicat  (fins a 5 m2 i 30cm fond), reblert, compactació, 
subbase formigó, reposició asfalt 40   

S50   

(m2) Reparació brandó en calçada asfaltada (5 a 10 m2) Inclou: 
demolició/repicat  (fins a 10 m2), reblert, compactació, subbase 
formigó, reposició asfalt 50   

S51   

(m2) Reparació brandó en calçada asfaltada (> 10 m2) Inclou: 
demolició/repicat  (> 10 m2), reblert, compactació, subbase 
formigó, reposició asfalt 50   

    Construcció/renovació Col·lectors     

S52   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre fins 400mm; 1,5 fondària) Inclou: demolició/excavació, 
retirada de runes, col·locació tram nou de tub PE corrugat amb 
recobriment de formigó (10 cm), reblert i compactat, subbase de 
formigó, reposició paviment asfaltic 5   

S53   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre fins 400mm; >1,5-2m fondària) Inclou: 
demolició/excavació amb entibació, retirada de runes, col·locació 
tram nou de tub PE corrugat amb recobriment de formigó (10 cm), 
reblert i compactat, subbase de formigó, reposició paviment 
asfaltic. 4   

S54   
(ml) Per cada 0,5 m adicional de fondària de la rasa (condicions 
anteriors) 3   

S55   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre fins 600mm; 1,5 fondària) Inclou: demolició/excavació, 
retirada de runes, col·locació tram nou de tub PE corrugat amb 
recobriment de formigó (10 cm), reblert i compactat, subbase de 
formigó, reposició paviment asfaltic 3   

S56   

(ml) Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt 
(diàmetre  fins 600mm; >1,5-2m fondària) Inclou: 
demolició/excavació amb entibació,  retirada de runes, col·locació 
tram nou de tub PE corrugat amb recobriment de formigó (10 cm), 
reblert i compactat, subbase de formigó, reposició paviment 
asfaltic 3   

S57   Per cada 0,5 m adicional de fondària de la rasa (condicions 1   
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anteriors) 

S58   

Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt (diàmetre 
fins 800mm; 1,5 fondària) Inclou: demolició/excavació, retirada de 
runes, col·locació tram nou de tub PE corrugat amb recobriment 
de formigó (10 cm), reblert i compactat, subbase de formigó, 
reposició paviment asfaltic 2   

S59   

Construcció/renovació de tram de col·lector en asfalt (diàmetre 
fins 800mm; >1,5-2m fondària) Inclou: demolició/excavació amb 
entibació, retirada de runes, col·locació tram nou de tub PE 
corrugat amb recobriment de formigó (10 cm), reblert i compactat, 
subbase de formigó, reposició paviment asfaltic 2   

S60   
Per cada 0,5 m adicional de fondària de la rasa (condicions 
anteriors) 1   

    Altres arranjaments     

S61   

Insonoritzar tapa/reixa amb massilla especial. Inclou la 
preparació/neteja de les superfícies, aplicació del producte i 
desclavat de la tapa/reixa 24h post-aplicació. (material no inclòs) 20   

    Altres feines     
S62   (h) Tasques (peó) per administració a justificar 240   
S63   (h) Tasques (of+peó) per administració a justificar 240   
          
    Import Sanejament     
    Notes:     

    
1) En totes les feines, s'inclouen els mitjans necessaris/tasques de 
senyalització, abalissament, tancat obra i prevenció de riscos       

    2) S'inclouen, si s'escau, totes les despeses de gestió de residus       
            

ABASTAMENT 
    

CODI UD DESCRIPCIÓ PU UT TOTAL 
    Hidrants       

A001 

ut 

Cala per instal·lació o substitució d'hidrant, en qualsevol tipu de 
terreny, dimensions màximes de 100x100cmx80 cm de fondària, 
inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La retirada i/o instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 260,00   

A002 

ut 

Cala per instal·lació o substitució d'hidrant en qualsevol tipu de 
terreny, dimensions màximes de 150x150cmx100 cm de fondària, 
inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part.La retirada i/o instal·lació es 
realitza per part de la CAVNG 315,00   

A003 
ut 

Col·locació de senyal per hidrants, en qualsevol tipus de terreny. 
Inclou demolició de paviments, formigó per suport de poste i 
reposició de paviments, càrrega i transport de runa a abocador. La 125,00   
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senyal serà subministrada per part de la CAVNG. Cànon abocador 
no inclòs. 

A004 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa (Tassa 
abocador). Segons albarans presentats 17,02   

A005 

m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el subministra 
la CAVNG) 45,80   

A006 
m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95   

A007 

m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de qualsevol 
color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de gruix, amb 
rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 15 cm de 
formigó HM20. 53,60   

A008 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base 
de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys de 5 m2 154,14   

    Escomeses     

A009 

ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus de 
terreny, de fins a 2ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG 245,00   

A010 

ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus de 
terreny, de 2 a 4 ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG 310,00   

A011 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa (Tassa 
abocador). Segons albarans presentats 17,02   

A012 

m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el subministra 
la CAVNG) 45,80   

A013 
m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95   

A014 

m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de qualsevol 
color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de gruix, amb 
rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 15 cm de 
formigó HM20. 53,60   

A015 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base 
de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys de 5 m2 154,14   

          
    Manteniement i treballs varis     
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A016 ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus de 
terreny, de fins a 2ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG 210,00   

A017 ut 

Cala per realització o substitució d'escomesa en qualsevol tipus de 
terreny, de 2 a 4 ml de llarg i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG 240,00   

A018 ut 

Cala per localització, reparació de fuita, substitució de vàlvula, 
construcció d'arqueta en qualsevol tipus de terreny, de dimensions 
màximes de 100 x 100 cm i 80 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG 190,00   

A019 ut 

Cala per localització, reparació de fuita, substitució de vàlvula, 
construcció d'arqueta en qualsevol tipus de terreny, de dimensions 
màximes de 150 x 150 cm i 100 cm de fondària, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, reforç de formigó, instal·lació de 
malla senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part. La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG 220,00   

A020 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa (Tassa 
abocador). Segons albarans presentats 17,02   

A021 m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el subministra 
la CAVNG) 45,80   

A022 m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95   

A023 m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de qualsevol 
color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de gruix, amb 
rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 15 cm de 53,60   
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formigó HM20. 

A024 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base 
de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys de 5 m2 154,14   

    Varis     

A017 ut 

Carrega i transport a abocador de contenedor de terres i/o runa de 
l'obra o dels terrenys de la CAVNG. Les tassas a abocador es 
facturaran a part. (Aquests residus tindran origen en actuacions de 
la companyia) 75,00   

A018 ut 

Carrega i transport a abocador de sac d'1m3 de terres i/o runa de 
l'obra o dels terrenys de la CAVNG. Les tassas a abocador es 
facturaran a part. (Aquests residus tindran origen en actuacions de 
la companyia) 45,00   

A019 ut 

Transport de personal a obra i posterior retirada en cas de no 
realitzar els treballs. (únicament es facturarà en cas que no es 
realitzi cap treball) 55,00   

A020 ut 

Petites tasques d'obra de paleta: col·locar trampilló , refer vorada, 
reparar enfonsament,..... (Inclou el transport dels operaris, 
materials, maquinaria i eines al lloc de treball, les demolicions, 
excavacions i la realització de les tasques, inclou la reposició dels 
paviments) 240,00   

A021 tn 
Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa (Tassa 
abocador). Segons albarans presentats 13,00   

A022 m3 
Càrrega i transport a centre de reciclatge de fibrociment i cànon 
abocador fibrociment. Segons albarans presentats 320,01   

A023 ut 
Transport a obra i posterior retirada de cabina de descontaminació 
totalment equipada. 185,00   

A024 ut 

Construcció d'arqueta  de 40x40x60 cm de profunditat, amb totxo 
massis. En aquesta partida únicament està inclòs el material i 
construcció de l'arqueta a excepció de la tapa que serà 
subministrada per la CAVNG 125,00   

A025 ut 

Construcció d'arqueta  de 60x60x80 cm de profunditat, amb totxo 
massis. En aquesta partida únicament està inclòs el material i 
construcció de l'arqueta a excepció de la tapa que serà 
subministrada per la CAVNG 220,00   

A026 ut 

Construcció d'arqueta  de 100x100x80 cm de profunditat, amb 
totxo massis. En aquesta partida únicament està inclòs el material 
i construcció de l'arqueta a excepció de la tapa que serà 
subministrada per la CAVNG 450,00   

A027 Paj 

Partida alçada a justificar per a treballs a administració, segons 
PU de la present licitació. Els preus que no apareguin en la 
present contracte, es basaran en el banc de preus BEDEC 2017 
de l'ITEC 26.323,45   

    Canalitzacions     

A028 ml 

Canalització en qualsevol tipus de terreny, dimensions màximes 
de 80x40cm, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 
aportació i compactació de sauló, instal·lació de malla 
senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat, procedent de l'obra 
o d'aportació. Càrrega i transport de terres i runes a abocador en 
camió, contenedor o sacs. Les tasses abocador i la reposició de 
paviments es facturaran a part.La instal·lació es realitza per part 
de la CAVNG. Fins a 35 ml de llargada. 65,00   

A029 ml 

Canalització en qualsevol tipus de terreny, dimensions màximes 
de 80x40cm, inclou: 
Demolició de qualsevol tipus de paviment, excavació de rasa en 
qualsevol tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, 55,00   
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aportació i compactació de sauló, instal·lació de malla 
senyalitzadora subministrada per CAVNG, subministre i 
col·locació de reblert amb material seleccionat. Càrrega i transport 
de terres i runes a abocador en camió, contenedor o sacs. Les 
tasses abocador i la reposició de paviments es facturaran a 
part.La instal·lació es realitza per part de la CAVNG. De 35 a 200 
ml de llargada. 

A030 tn 

Disposició controlada a centre de reciclatge de terres/runa (Tassa 
abocador). Segons albarans presentats (estimació del 50% del 
material excavat) 17,02   

A031 m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació 
tapes, trampillons, el material de tapes i trampillons el subministra 
la CAVNG) 45,80   

A032 m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 
20x10x8 cm, sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de 
ciment amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20. 72,95   

A033 m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de qualsevol 
color de 60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de gruix, amb 
rebliment de junts amb sorra fina amb sots-base  de 15 cm de 
formigó HM20. 53,60   

A034 m2 
Suplement de paviment de formigó/morter prefabricat gris/color de 
10x10, 25x25, 30x30, 60x40 o color 20x20. 5,47   

A035 m2 
Suplement de paviamet de pedra natural de 10x10, 25x25, 30x30, 
60x40 o color 20x20. 15,27   

A036 m2 

Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària 
màxima del granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de 
menys de 40 m2. 36,93   

A037 m2 

Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària 
màxima del granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de 
mes de 40 m2. 15,33   

A038 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base 
de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys de 5 m2 154,14   

A039 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base 
de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Entre 5 i 20 m2 144,91   

A040 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base 
de formigó de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Mes 20 m2 50,15   

A041 ml 
Rigola ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb 
morter mixt i base de formigó. Subministrament i col·locació. 19,09   

A042 ml 
Vorada recta de peces de formigó 25x15 cm, col·locat sobre base 
de formigó i rejuntat amb morter. 34,30   

A043 ud 

Arqueta d'obra de fàbrica de 40x40 cm interior per 1 mts. a 1,5 
mts. de fondaria, amb totxo massís rebut amb morter de ciment 
portland i tapa de 40x40 per vàlvules. 232,03   

    Import Abastament     
  Import total     

 
 
 
 
 
 
 
 
En les cas d’obres d’escomeses que es realitzin varies en una mateixa rasa, l’adjudicatari admetrà 
a negociació els descomptes coherents sobre els preus ofertats. 
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Preus unitaris de personal, maquinària i material 
CODI UD DESCRIPCIÓ PU 
    Personal   
A001 h Oficial ordinària   
A002 h Peó ordinària   
A003 h Suplement hora extraordinària en festiu (24h)   

A004 h 
Suplement hora extraordinària fora horari normal en 
dies laborables   

A005 ut 
Transport de personal a obra i retirada (quan no es 
realitzin els treballs)   

    Maquinària   
A006 h Aparell de soldar tubs de PE   
A007 h Bomba aigua    
A008 h Camió amb xofer   
A009 h Camió grua amb xòfer   
A010 h Camió sense xofer   
A011 h Compactadors   
A012 h Corró motor 600kg   
A013 h Formigonera   
A014 h Màquina de tallar asfalt   
A015 h Martell-compressor   
A016 h Retroexcavadora JCB o similar   
A017 h Retro JCB o similar amb martell picador   
    Material   
A017 ut Totxo gero   
A018 ut Vorada   
A019 h Ciment portland   
A020 h Ciment ràpid   
A021 m3 Formigó R200   
A022 m3 Morter de ciment portlant   
A023 Kg Morter ciment Portland   
A024 m3 Grava   
A025 m3 Sauló   
A026 m3 Sorra   
A027 m3 Terra   
A028 m3 Tot-ú   
A029 Kg Emulsió asfàltica   
A030 m2 Llamborda gris 20x10x8   
A031 ut Panot 20x20 tot tipus   
A032 Kg Morter asfàltic   
A033 ut Rigola 20x20   
        

Els materials ni maquinària de la present llista no inclouen transport ni 
col·locació a obra 

 
 

Preus unitaris de partides d'obra 
CODI UD DESCRIPCIÓ PU 

P001 m3 
Excavació de rasa en terreny compacte amb mitjans mecànics i amb les 
terres deixades de la vora.   

P002 m3 Excavació de rasa feta a ma en terreny estable amb presencia de serveis   
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amb les terres deixades a la vora. 

P003 m3 
Excavació de rasa en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell 
trencador.   

P004 ml Llit de sorra per protecció de canonades   
P005 ml Col·locació de malla senyalitzadora   

P006 ml 
Col·locació placa o macís ceràmic per a protecció de canalització  inclòs 
material)   

P007 m3 

Rebliment i piconatge en rases i pous amb terres de la mateixa excavació. 
(La unitat de rebliment i piconatge certificada suposarà un 80% de la unitat 
d'excavació certificada)   

P008 m3 

Càrrega i transport sobre camió o contenidor de terres/runes amb mitjans 
mecànics a monodipòsit o centre de reciclatge, amb un recorregut de fins a 
10 km.   

P009 m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra   
P010 ml Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics.   
P011 ml Demolició de rigola col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics.   

P012 m2 
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de 
gruix amb mitjans mecànics.   

P013 m2 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics.   

P014 m2 
Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics.   

P015 m2 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics.   

P016 m2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20, amb sots-base  de 15 cm de 
formigó HM20, (inclòs p.p retalls, inclòs col·locació tapes, trampillons, el 
material de tapes i trampillons el subministra la CAVNG)   

P017 m2 

Paviment de llambordins de formigó de forma regular gris, de 20x10x8 cm, 
sobre llit de morter de 4cm, rebliment de junts de ciment amb sots-base  de 
15 cm de formigó HM20.   

P018 m2 

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de qualsevol color de 
60x40 cm sobre llit de morter de 4 cm de gruix, amb rebliment de junts amb 
sorra fina amb sots-base  de 15 cm de formigó HM20.   

P019 m2 
Suplement de paviment de formigó/morter prefabricat gris/color de 10x10, 
25x25, 30x30, 60x40 o color 20x20.   

P020 m2 
Suplement de paviment de pedra natural de 10x10, 25x25, 30x30, 60x40 o 
color 20x20.   

P021 m2 
Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària màxima del 
granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de menys de 40 m2.   

P022 m2 
Paviment de formigó HM-20, fins a 15 cm d'espessor, grandària màxima del 
granulat 20 mm, acabat reglejat. Per actuacions de mes de 40 m2.   

P023 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base de formigó 
de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Menys de 5 m2   

P024 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base de formigó 
de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Entre 5 i 20 m2   

P025 m2 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb sots-base de formigó 
de 15 cm de gruix i fins 6 cm d'asfalt. Mes 20 m2   

P026 ml 
Rigola ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt. 
Subministrament i col·locació.   

P027 ml 
Vorada recta de peces de formigó 25x15 cm, col·locat sobre base de formigó 
i rejuntat amb morter.   

P028 ud 

Arqueta d'obra de fàbrica de 40x40 cm interior per 1 mts. a 1,5 mts. de 
fondaria, amb totxo massís rebut amb morter de ciment portland i tapa de 
40x40 per vàlvules.   

P029 ud 
Col·locació de trampilló per boca d'aire de 30x15 cm clau de pas per 
escomesa   
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Tercera.- Vigència del contracte:  
Aquest contracte començarà a partir de la seva formalització i tindrà una durada d’un any, més una 
pròrroga d’un altre any. 
Si Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú cregués convenient rescindir el contracte amb 
l'adjudicatari, aquest no haurà adquirit cap dret. 
 
 
Quarta.- Treballs compresos dins del contracte objecte del Plecs 
Les feines a realitzar són: 
Execució de les tasques de conservació, manteniment i neteja de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials que integren la xarxa pública de sanejament de Vilanova i la Geltrú, segons el 
Plec de Clàusules Tècniques de la Companyia. 
Execució de les tasques necessàries en cas d’avaria, fuita, obturació, trencament de canonades o 
qualsevol altra incidència o emergència de la xarxa pública de sanejament de Vilanova i la Geltrú, 
segons les indicacions del Cap del Departament de Sanejament o persona en qui delegui i del Plec 
de Clàusules Tècniques de la Companyia. 
 
Amb caràcter general i sense que resulti limitatiu per incloure noves feines en cas de necessitat o 
millores tècniques, la realització de les tasques descrites inclourà les següents activitats:   
 
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...) 
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 
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La xarxa d’abastament és d’una llargada de 188 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,...) 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...) 

 
En tots els casos, serà responsabilitat de l’adjudicatari l’aportació de tot el personal, materials i 
maquinàries que siguin precisos per executar completament les obres. 
 
Cinquena.- Facturació i abonaments a l’adjudicatari 
El contractista adjudicatari presentarà dins dels deu primers dies de cada mes una certificació 
resum (que haurà de coincidir amb les dades subministrades setmanalment a la Companyia 
d’Aigües) referida als serveis executats el mes anterior, que haurà de ser conformada per 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, abans de poder emetre la corresponent factura. 
Aquesta certificació contindrà: 
1.- Els treballs d’obra civil i de manteniment general, I'import del qual es correspondrà amb una 
dotzena part de I'import anual del contracte. 
2.- Els treballs extraordinaris que s'hagin realitzat dins del mes objecte de certificació, en base als 
preus unitaris establerts al contracte. 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú disposarà de deu dies, des que la certificació hagi 
tingut entrada a I'empresa, per a examinar-la i donar-hi la seva conformitat o, en el seu cas, fer-hi 
les consideracions oportunes. El pas d’aquest termini sense realitzar observacions no significarà 
l’acceptació íntegra de la certificació. 
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En especial Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú queda des d'ara facultada a aplicar les 
deduccions oportunes a aquesta certificació, d'acord a I'establert al punt 22 del Plec de Clàusules 
Administratives, si hagués detectat deficiències o incidències en la prestació del servei, així com a 
repercutir en el seu cas al contractista els costos d'inspecció corresponents . 
Sens perjudici de que s’ha dit anteriorment respecte al termini de 10 dies per conformar les 
certificacions,una vegada conformada la certificació pels serveis tècnics de Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú i aplicades en el seu cas les deduccions corresponents, el contractista podrà 
emetre la corresponent factura, a la que unirà copia de la certificació conformada, que serà 
abonada per Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú en el termini màxim de 60 dies, a comptar 
des que la mateixa hagi tingut entrada a I'empresa. 
 
Sisena.- Revisió de preus. 
Durant el primer any de durada del contracte, no hi haurà revisions de preu sota cap concepte. 
El preu d'adjudicació s’entendrà, correspon a les condicions econòmiques existents en la data de 
la firma del contracte. 
Anualment es procedirà a la revisió de la retribució d'acord amb la següent formula: 
 

P = Po * [0,5 x(J/Jo) + 0,15 x(E/Eo) +0,10 x(I/lo) + 0,25] 
 
Po = Preu de l'adjudicació. 
P = Preu en la data de la revisió. 
Jo = Cost d'un oficial 2a operari, segons conveni col·lectiu provincial en la data 
d'adjudicació.  
J = Cost d'un oficial 2a operari, segons conveni col·lectiu provincial en la data de revisió. 
Eo = índex del cost de l'energia en la data de l'adjudicació aplicable a la revisió de preus de 
contractes de les Administracions Públiques, elaborats pel "Comité Superior de Precios de 
Contratos del Estado". 
E = índex del cost de l'energia en la data de la revisió aplicable a la revisió de preus de 
contractes de les Administracions Públiques, elaborats pel "Comité Superior de Precios de 
Contratos del Estado". 
lo = índex oficial de preus al consum en la data de l'adjudicació. 
I = índex oficial de preus al consum en la data de la revisió. 

 
Setena.- Delegat/da de l’adjudicatari/ària: 
Serà la persona designada expressament per l’adjudicatari/ària i acceptada per la Companyia amb 
facultats suficients per ostentar la representació del mateix quan sigui necessària la seva actuació 
o presència, en ordre a l’execució i bona marxa dels servei i altres actuacions a realitzar d’acord 
amb el contracte. 
 
Vuitena.- Despeses exigibles a l’adjudicatari. 
Les despeses dels anuncis i de la formalització del contracte aniran a càrrec de I'adjudicatari. 
També aniran a càrrec de I'adjudicatari i es trobaran incloses en el preu, totes les despeses 
necessàries per a la correcta execució del contracte, fins i tot les despeses derivades de tasques 
necessàries per a accedir al  lloc d’actuació (desbrossat, condicionament d’accessos, etc..) Seran 
també de càrrec del contractista adjudicatari les despeses que s'originin pel muntatge i 
desmuntatge i retirada de qualsevol classe d'instal·lacions i equips ; les de protecció de materials, 
seguretat tant de persones com d'equips i instal·lacions, i les derivades dels danys per incendi; les 
ocasionades per la correcció de les deficiències que es posin de manifest en les inspeccions, 
assajos i proves sobre funcionament de la instal·lació i I'estat dels seus elements. 
El contractista adjudicatari haurà de suportar, igualment, les deduccions sobre I'import de les 
certificacions que pugui aplicar Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú . 
Seran també de càrrec del contractista adjudicatari les despeses derivades de la contractació de 
pòlisses d’assegurança, tan les que cobreixin el risc de danys a Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú o a tercers que es puguin produir com a conseqüència de la prestació del servei, com les 
assegurances que, voluntàriament o en compliment de les obligacions dimanants d'aquest plec 
subscrigui. 
 
Novena.- Dotació mínima del servei. 
S’entén com a dotació mínima, aquells recursos humans i materials que l’adjudicatari ha de poder 
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posar a disposició del servei amb caràcter general i sense restriccions tots els dies feiners segons 
els horaris i condicions establertes al plec de Clàusules Tècniques. 
 
El personal de l’empresa adjudicatària tindrà complerta i immediata disponibilitat sobre els recursos 
materials i tècnics necessaris per donar el compliment que requereixin les obres adjudicades, com 
el material i la maquinària necessària per a executar les tasques, equips i material de senyalització 
viaria, etc.  Tindrà mobilitat per arribar al lloc on se’l requereixi de tot el municipi. 
 
Desena.- Ampliació de la dotació del servei. Subcontractació 

En determinats episodis, de forma  esporàdica es pot necessitar, a requeriment de la Companyia  
ampliar la dotació bàsica descrita a l’article anterior, ja sigui en mitjans o en temps.  L’adjudicatari 
disposarà, en aquest cas, els mitjans requerits en el termini màxim de 24 h.  Aquests mitjans 
addicionals s’abonaran, amb caràcter general, mitjançant preus de contracte.     

 

El Cap de Departament corresponent de la Companyia podrà exigir la substitució de qualsevol dels 
treballadors dels posats a disposició del servei què, per raons tècniques, de comportament o de 
qualsevol altra que la direcció de la mateixa consideri suficient, no siguin adequats pel lloc de 
treball. Sense perjudici per la Companyia, l’empresa adjudicatària haurà d’acatar l’ordre escrita que 
es dirigirà a la mateixa relacionant el personal a substituir i, en un termini màxim de 24 hores, es 
farà efectiva. 

  

L'adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte amb el compliment i 
els requisits establerts a I'article 115 del TRLCAP, fins a un percentatge que no podrà excedir el 30 
% de I'import d'adjudicació. 

Això no obstant , Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú haurà d'autoritzar prèviament i per 
escrit al contractista tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del contracte 
a realitzar pel subcontractista i les condicions econòmiques. En cap cas, el contractista podrà 
concertar subcontractes amb persones inhabilitades per a contractar o incurses en alguns deis 
supòsits de les TRLCAP o incurses en suspensió de classificació, per a la qual cosa Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú podrà demanar, en qualsevol moment, una declaració del 
subcontractista, manifestant que no esta incurs en suspensió de classificació o en les prohibicions 
de contractar establertes en la TRLCAP. També podrà demanar les certificacions acreditatives que 
I'empresa subcontractista no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de la Seguretat 
Social. 

Per substituir als subcontractistes, s’haurà de sol·licitar també autorització a Companyia d’Aigües 
de Vilanova i la Geltrú 

El contractista, en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a I'execució deis serveis 
derivats d'aquest contracte. 

El contractista és el responsable de la coordinació deis diferents subcontractistes, i en cap cas 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú serà responsable subsidiària dels deutes contrets pel 
contractista amb els subcontractistes o subministradors. 

En tot cas s’hauran de respectar i complir les normes de rang legal i reglamentari que regulen la 
subcontractació. 

 
Onzena.- Protocol de comunicació entre la Companyia i l’empresa adjudicatària en quant a 
les ordres de treball. 
Per a l’assignació de tasques extraordinàries a la contracta, s’estableix un protocol d’actuació per a 
la transmissió i recepció de les ordres de treball, que es reflecteix en el Plec de Clàusules 
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Tècniques.  
 
En base al volum d’ordres de treball rebudes, l’adjudicatari haurà de destinar els mitjans humans i 
materials oportuns per a tal de resoldre totes les feines el mateix dia o en el  termini exigit per la 
Companyia. 
 
Dotzena.- Obligacions i responsabilitats del contractista adjudicatari 
L'adjudicatari haurà de complir les obligacions fiscals, socials previstes per la legislació vigent. En 
aquest sentit, estarà obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat 
social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 
3171995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals i amb el Reglament de serveis de 
prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com, les disposicions que 
s'aprovin durant I'execució del contracte. 

Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de I'adjudicatari a tots els efectes, 
sense que entre aquest i/o aquell i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú existeixi cap vincle 
de dependència laboral. 

Una vegada finalitzat el contracte Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú no estarà obligada 
per cap títol amb les persones que en aquell moment o amb anterioritat hagin prestat servei per 
aquell. 

Prèviament a I'inici de I'execució del contracte, el contractista està obligat a especificar les 
persones concretes que executaran les prestacions i a acreditar la seva afiliació i situació d'alta a 
la Seguretat Social. I durant la vigència del contracte, a comunicar prèviament a Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar 
que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

L'adjudicatari haurà de subscriure i renovar cada any una assegurança de responsabilitat civil. El 
contractista serà responsable dels treballs, de les prestacions que realitzi, així com dels danys i 
perjudicis que puguin produir-se a Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, a I'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú o a tercers, com a conseqüència de la prestació del servei. 

A aquest efecte la indemnització es determinarà per Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú en 
raó deis perjudicis causats, prèvia audiència del contractista. L'import de la indemnització serà 
deduït de les factures que se li hagin d'abonar o, en el seu cas de la garantia dipositada. 

Serà d’obligat compliment per part del contractista, l’aplicació i execució de les propostes de millora 
incloses a la seva oferta: pla de millores mediambiental, pla de residus, pla de formació del 
personal, pla d’igualtat, desplegament del codi Ètic, manteniment de millores salarials,  i destinació 
del 0,5% de l’import de la facturació a finançar projectes d’interès social o campanyes de 
sensibilització relacionades amb el cicle integral de l’aigua. 

Tretzena.- Seguretat i Salut a les obres 
L’adjudicatari/ària redactarà i presentarà a aprovació del responsable de la Companyia un Pla de 
seguretat i salut ajustat a les feines a realitzar, a on es relacionaran els riscos i les mesures de 
prevenció a adoptar, en compliment del que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.   
Igualment, l’adjudicatari/ària designarà un Responsable de Seguretat i Salut que respondrà davant 
de la Companyia i de l’autoritat laboral competent en cas que se’l requereixi per qualsevol incident. 
  
Tots els treballadors i treballadores posats/des a disposició justificaran documentalment la seva 
aptitud mèdica al lloc de treball, el coneixement del pla de seguretat, la recepció dels elements de 
protecció individuals i una formació suficient en matèria de Seguretat i Salut sobre els riscos 
laborals a que puguin estar exposats al seu lloc de treball. 

 

Catorzena.- Garantia a la Companyia d’Aigües 
En concepte de garantia de la correcta execució dels treballs, el contractista dipositarà a favor de 
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la Companyia d’Aigües una fiança per import del 4 per cent del pressupost de contracte, que 
suposa la quantitat de     €, la qual es podrà aportar en qualsevol de les formes legals 
previstes per contractes municipals o de l’Estat. Es farà constar a l’Aval que aquest tindrà validesa  
fins que la Companyia d’Aigües autoritzi la seva cancel·lació. L’aval serà a primer requeriment i 
sense el benefici de divisió i excussió. 
 
L’acord de devolució de la fiança de garantia, es dictarà una vegada aprovada la liquidació de 
l’obra i transcorregut el termini de garantia, sempre que no existeixin responsabilitats que s’hi 
puguin imputar. 
 
Quinzena.- Execució de la garantia provisional 
La garantia provisional podrà ser executada per la Companyia, com a conseqüència de 
l’incompliment de qualsevol obligació del concursant derivada de la seva participació en el concurs, 
de la qual es pugui derivar un perjudici, avaluable o no econòmicament, per la Companyia o per 
l’adequada resolució del concurs. Serà causa específica d’execució, l’incompliment per part del 
concursant adjudicatari de les obligacions que es deriven de l’adjudicació, especialment la manca 
d’atorgament del contracte per qualsevol motiu del què sigui responsable. 
 
Setzena.- Règim jurídic del contracte 

El contracte té naturalesa administrativa pel que fa a la seva preparació i adjudicació, i civil i 
mercantil pel que fa a la seva execució i extinció, i es tipifica com a contracte de prestació de 
serveis que no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la Companyia  i 
l’adjudicatari o el seu personal. 

El règim jurídic del present contracte es troba constituït pel Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars, i pel Plec de Clàusules Administratives 
Generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a 
altres contractes administratius i als privats de la Corporació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 
de novembre de 2002 (BOP núm. 274, de 15-11-02), el contingut del qual es troba publicat en el 
BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, així com pel Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (TRLCAP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, el seu Reglament 
general aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, altre normativa de desplegament, i la 
resta de normativa legal aplicable de caràcter civil i mercantil. 
 
Dissetena. Compliment de la legislació social i industrial  
El contractista és responsable davant la Llei de qualsevol accident del seu personal, per la qual 
cosa i en compliment de les disposicions vigents, tindrà degudament assegurats tots els 
treballadors que intervinguin en l’obra. Tanmateix, haurà de complir totes les disposicions de 
caràcter social vigents sobre assegurances, jubilacions, etc. i especialment les referides al Pla de 
Seguretat i  Salut, Pla de formació, presència de recursos preventius, etc., en compliment de la Llei 
54/2003 i reglaments complementaris. 
En compliment de l’anterior, el contractista tindrà que presentar, els justificants mensuals del 
pagament a la Seguretat Social de tot el personal que intervingui en les obres adjudicades, models 
TC1 i TC2, i una còpia dels contractes laborals subscrits, d’acord amb les Lleis Laborals i la seva 
correspondència amb els treballadors presents en les obres i instal·lacions i certificat d’haver 
abonat les nòmines corresponents. 
A més, es recomana al Contractista agafar personal de l’atur i procedent del municipi de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
Divuitena.- Per a tota cosa no especificada en aquest contracte s’aplicaran les normes del dret 
civil i mercantil, i supletòriament  el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat per RDL núm. 2/2000 de 16 de juny  i el Reglament General 
que  desenvolupa la LCAP,  aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre.  
 
Dinovena.- La Companyia d’Aigües podrà prendre l’acord de rescindir el contracte en qualsevol 
moment per faltar el Contractista a les condicions estipulades. El Contractista podrà igualment 
sol·licitar la rescissió del contracte per causes imputables a la Companyia d’Aigües. 
La resolució que dicti el Consell d’Administració haurà de ser acordada dins els 30 dies següents a 



 

 

72 
 

72 

la data de haver-se sol·licitat  la rescissió. 
 
Vintena.- La jurisdicció contenciosa-administrativa serà la competent per entendre de les 
discrepàncies que puguin sorgir en la fase de preparació adjudicació del contracte pel que fa a 
l’execució i extinció serà competent la Jurisdicció Civil, menys quan resulti d’aplicació al cas 
concret del dret administratiu en funció del que determina aquest contracte i el Plec de Condicions. 
 
Vint-i-unena.- L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en el termes establerts a la 
clàusula 47.2.a.3) del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de 
consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als 
privats de la Corporació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 de novembre de 2002 (BOP núm. 
274, de 15-11-02). 
 
Vint-i-dosena.-  Règim sancionador.  
 
L’incompliment de les normes de gestió de les obres establertes als plecs de clàusules donarà lloc 
a la imposició de sancions sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions 
de danys i perjudicis que siguin procedents i si s’escau, s’arribarà a resoldre el contracte. 

 
A efectes de qualificació de les infraccions, es consideraran 
 
Infraccions lleus: 

• No respectar les condicions mínimes de neteja i pulcritud en obres acabades 
(no recollir restes de vorada, restes de pols i/o cascots) 

• No retirar les tanques i senyalització un cop finalitzada la obra (es permet una 
demora de 24 hores) 

• No respectar la identificació dels vehicles establerta al Plec. 
• No comunicar a Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú les deficiències 

trobades als elements de la xarxa que puguin ser susceptibles de reparació i 
que formin part de l’objecte del plec. 

• Incompliment de les normes d’uniformitat en la roba dels operaris. 
• Mantenir l’aspecte excessivament brut dels operaris. 
• Mantenir l’estat general dels equips en aspecte d’imatge amb insuficiència de 

neteja, o pintura. 
• Lliurar amb retard la informació sobre les feines realitzades. 

 
Infraccions greus: 

• Abocaments de vorada i restes d’obra a reixes i embornals. En cas que això 
sigui inevitable s’haurà d’informar i realitzar la posterior neteja i retirada de 
residus. 

• Realitzar tall de paviments i/o peces de reposició sense la preceptiva utilització 
de sistemes de reg antipols. 

• Mantenir deficientment les eines i/o equips de manera que es pugui posar en 
risc la correcta i segura execució de les tasques. 

• Realitzar tasques potencialment contaminants acústicament sense acomplir la 
ordenança municipal, a excepció dels casos de força major degudament 
justificades. 

• Assistir amb retard de més d’una hora a una tasca d’emergència o suport a 
explotació. 

• No abocar els residus procedents de les obres al lloc designat, o no realitzar la 
gestió correcta dels residus. 

• L’execució de les tasques sense que aquestes acompleixin el mínim període 
de garantia d’un any. 

• Mantenir conflictes amb ciutadania, cossos de seguretat i tercers perjudicant la 
imatge de la Companyia. 

• Infringir les normes de circulació i/o obstaculitzar el trànsit de vehicles i 
vianants sense causa justificada.  
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• No respectar les indicacions dels tècnics municipals de serveis viaris pel que 
fa a les afectacions al trànsit i les seves corresponents senyalitzacions. 

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

• Incorporar nous treballadors sense informar amb la antelació suficient als 
tècnics responsables de la Companyia. 

• No portar els EPI’s establerts. 
• No seguir les indicacions dels tècnics responsables de la Companyia pel que 

fa a la seva planificació i a la correcta execució dels treballs encomanats. 
• Lliurar reiteradament amb retard de la planificació de les tasques i/o de la 

informació de les feines realitzades 
• Mantenir actituds irrespectuoses i/o violentes amb personal de la Companyia. 

 
Infraccions molt greus 

• La reiteració de 5 o més infraccions lleus, en el període de 12 mesos encara que no siguin 
consecutives 

• La reiteració de 3 o mes infraccions greus en el període de 12 mesos. 
• No assistir a una tasca d’emergència o suport a explotació 
• Incorporar nous treballadors sense la preceptiva existència i lliurament a la Companyia, de 

la documentació obligatòria. 
 

Sancions 
Als efectes de valorar i determinar la graduació de cada sanció, se utilitzaran també a mes dels 
criteris anteriors, la intencionalitat, gravetat, durada, afectació a tercers, i altres que puguin incidir. 
 
Les infraccions de caràcter lleu, motivaran la notificació per escrit a l’adjudicatari de l’obertura 
d’expedient sancionador i la normalització de la situació en el període de 15 dies i la imposició de 
la deducció aplicable a les certificacions mensuals com es resumeix tot seguit: 
 

Deducció per una falta lleu en un període de 30 dies: 60€ 
Deducció per la segona i successives faltes lleu en un període de 30 dies: 100€ 
 

Les infraccions de caràcter greu, motivaran la notificació per escrit a l’adjudicatari de l’obertura 
d’expedient sancionador i la normalització de la situació en el període de 15 dies i la imposició de 
la deducció aplicable a les certificacions mensuals com es resumeix tot seguit: 
 

Deducció per una falta greu en un període de 30 dies: 150€ 
Deducció per la segona i successives faltes greus en un període de 30 dies: 200€ 

 
Les infraccions de caràcter molt greu, motivaran la notificació per escrit a l’adjudicatari de 
l’obertura d’expedient sancionador i la normalització de la situació en el període de 15 dies i la 
imposició de la deducció aplicable a les certificacions mensuals com es resumeix tot seguit: 
 

Deducció per una falta molt greu en un període de 30 dies: 500€ 
Deducció per la segona i successives faltes molt greus en un període de 30 dies: 750€ 

 
Podrà ser causa de la resolució  del contracte per part de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú, la comissió de falta molt greu. 
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I en conformitats, firmen ambdues parts, al mateix efecte i en duplicat exemplar, a Vilanova 
i la Geltrú, a  . 

 
Per COMPANYIA D’AIGÜES DE  
VILANOVA I LA GELTRU 
La Presidenta,  
 

per l’Empresa. 
L’Apoderat, 

     El Secretari  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest plec de condicions va ser aprovat pel Consell d’Administració de la Companyia el 
dia 22 de març de 2017. 

 

 
 

La Presidenta 
 

 
 
 
 
 

Neus Lloveras Massana     El Gerent 
 

 
 
 
 
 

 Marc de Arias Sanabra
  

 
  

El Secretari 
 
 
 
 
 

Josep Gomariz Meseguer 
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