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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA
LICITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE
EN EL TERME MUNICIPAL DE BELLREGUARD
CAPÍTOL l. DISPOSICIONS GENERAL S

CLÁUSULA 1. OBJECTE I ÁMBIT
El present Plec de Prescrípcions Tecruques, en avant el Plec, té per objecte
establir les condicions tecniques i economiques que regiran l' adjudicació de la
concessió de la gestió i explotació del Servici Públic Municipal de Subministrament
d' Aigua Potable al terme municipal de Bellreguard.
Constiturxen així mateix objecte d'esta licitació les noves obres d'inversió que
s'han de realitzar en el servici, quan així ho acorde l' Ajuntament, ja siga per l' ampliació
o la modificació de les infraestructures i instal'lacions existents.
CLÁUSULA 2. OBRES I INSTAL· LACIONS A EXECUTAR

Ir. El concessionari executara al seu cArTec totes les obres i instal'lacions de
conservació, manteniment i reparació necessanes per a l'adequat funcionament del
SerY1Cl.

Així mateix, procedira al' establiment de totes aquelles operacions que siguen
necessanes, i a la realització de les infraestructures i instal'lacions que siguen
necessanes per a complir adequadament la finalitat última del servici objecte de la
concessió.
A l'efecte d'ampliació d'infraestructures es distingixen els següents suposits:
•

Quan les noves infraestructures es destinen a la prestació d'un nou
subministrament a immobles gue no en tinguen. el concessionari confeccionara
el corresponent pressupost de les obres que s'han d'executar. en funció de les
característiques deIs immobles, del subministrament a efectuar, i deIs possibles
projectes de renovació de les xarxes que puga tramitar l' Ajuntament. L'import
del referít pressupost, que haura d'ajustar-se al quadre de preus unitaris que, a
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instancies del concessionari haura aprovat l' Ajuntament, haura de ser satisfet pel
demandant del nou subministrament i les obres executades pel concessionari.
Una vegada aprovat per l' organ municipal competent, es programara la seua
execuci6 i la realització pel concessionari, segons les normes previstes per la
legislació vigent.
•

Ouan les noves infraestructures es destinen a la prestació de nous
subministraments a irnmobles que no en tinguen, i sempre que resulte necessana
l' ampliació de les infraestructures de subministrament existents, el concessionari
redactara, en funció de les caracteristiques de l'irnmoble i de les xarxes existents
en la zona, 1'oportú informe i pressupost de les obres d'ampliaci6 que s'han
d'executar. El cost de les obres haura de ser abonat pel promotor de l'irnmoble o
per la persona que sol, licitara el subministrament que fa~a necessana
l'ampliació de les infraestructures del servicio Una vegada aprovat per Porgan
municipal competent, es programara la seua execució i realització pel
concessionari, segons les normes previstes per la legislació vigent.

•

En les infraestructures previstes en els PAl que es desenvolupen, el
concessionari haura d'aportar la informaci6 previa a l'agent que els
desenvolupe, supervisar posteriorment els projectes que es desenvolupen i
emetre els corresponents informes.

2n. A més de les enunciades anteriorment, el concessionari executara així mateix
aquelles obres descrites en l'apartat 4.1 de l'avantprojecte d'explotació adjunt a este
plec de condicions tecniques abans del comen~ament previ del nou regim d'explotació
de la concessió.
3r. L' Ajuntament podra encomanar el concessionari l'execució i el finan~ament d'obres
de construcci6 de les noves infraestructures que vagen a adscriure' s al servici, que
constitmsquen una ampliaci6 de les ja existents, rescabalant-se en la forma que, en cada
moment, s' acorde de les inversions efectuarles.
4t. Tot el que es disposa en els paragrafs anteriors sera executat pel concessionari
d'acord amb el que es disposa en el present Plec i contracte que se'n derive, amb el
Reglament de Servici, les Ordes del Servici i amb les normes de dret necessari que
siguen aplicables.

CLAUSULA 3. OBRES 1 INSTAL·LACIONS QUE S'ENTREGUEN AL
CONCESSIONARI
L' Ajuntament entregara al concessionari totes les obres i instal'lacions de
domini/servici adscrites al servici objecte de la concessió i que per part de l' Ajuntament
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s'usen en el seu desenvolupament. En l'avantprojecte d'explotació adjunt a este plec
existix una descripció detallada del conjunt d'elements que els composen.
El concessionari haura de procedir, en el termini de DOS MESOS comptats des
de la notificació de l' adjudicació del contracte, a portar a terme la planimetria de les
xarxes afectes al servici, els centres de producció, boques d'incendi i qualsevol altra
dada rellevant per al servici i a entregar al' Ajuntament copia en paper i suport
informatic adequat i compatible amb el que este dispose.
En el termini maxim de TRES MESOS, comptats des de la notificació de
l' adjudicació del contracte, el concessionari proposara al' Ajuntament, per a la seua
aprovació, l'inventari detallat de tots els recursos materials adscrits a la concessió.
Anualment es procedira a rectificar el dit inventari per mitja de la corresponent proposta
del concessionari.

CLAUSULA 4. EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ 1 MANTENIMENT DE LES
OBRES 1 INSTAL· LACIONS DEL SERVICI

El concessionari estara obligat a realitzar al seu carrec les inversions necessanes
per al manteniment, conservació i reparació de totes les instal'lacions necessmes per a
l'efectiva explotació i prestació del servici i que es concreten a continuació:
•

El concessionari prendra al seu carrec les obres i instal'lacions municipals de
Subministrament d' Aigua en les condicions actuals en que s'entreguen, i sobre
les que no es podra efectuar cap observació o reprotxe en el futur i sera
responsable del seu bon funcionament i conservació, corresponent-li per tant la
vigilancia i el manteniment.

•

AIs efectes assenyalats en l'apartat anterior tindran la consideració d'obres i
instal'lacions del servici totes les de captació, tractament, impulsió, acumulació i
distribució fins a les connexions deIs abonats. Dins d'este conjunt estan inc10ses
les instal'lacions electriques i mec3.niques de tot tipus així com les instal'lacions
de les xarxes de sanejament, boques de reg, hidrants d'incendis, vaIvules,
comportes, etc. D'esta forma el concessionari s'encarregara del pagament deIs
consums energetics, reactius químics i de la resta de consums necessaris per a
l'adequat funcionament del servicio

•

Es definixen com a obres de manteniment i reparació aquelles que resulten
necessanes per a corregir els errors en les instal'lacions provocats per l'ús
natural, per causes fortultes o accidentals, les necessanes per a conservar-les en
les idonies condicions d'ús (els licitadors hauran d'indicar específicament en les
seues ofertes la quantitat anual que al seu carrec dedicaran a este concepte).
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CLÁUSULA 5. BOQUES D'INCENDIS 1 REG
L'adjudicatari esta obligat a efectuar al seu carrec la substitució iJo reparació de
les boques de reg i hidrants contra incendi de caracter públic quan s' inutilitzen per al
seu normal ús. Si l' avaria o inutilització es deguera a altres causes, la reparació o
substitució l' efectuara el concessionari a carrec del responsable. En tot cas, el
concessionari haura de conservar-les en perfecte estat de funcionament.

CLÁUSULA 6. CONSERVACIÓ 1 RENOVACIÓ DE COMPTADORS DE
CONSUM D' AIGUA POTABLE
•

Se realitzaran en els termes que s'estableixen en l'Ordenan~a Reguladora del
Subministrament i Connexió d' Aigua de l' Ajuntament de Bellreguard.

•

Compren el desmuntatge del comptador, com a aparell de mesura, la seua revisió
i renovació iJo verificació. Per a la instal·lació de comptadors nous, sempre sera
obligat comptar amb la verificació formalment establida.

•

Correspon al concessionari garantir l' aforament deIs consums, mantenint en
perfecte estat de funcionament tot el parc de comptadors, tant els que es troben
instal·lats com els que formen el deposit de reserva.

•

El pare que cal conservar i renovar és el que existix en el moment de
l'adjudicació, el número del qual variara com a conseqüencia d'altes i baixes.

CLÁUSULA 7. OPERACIONS QUE S'HAN DE REALITZAR EN ELS
COMPTADORS
•

Se realitzaran en els termes que s'establixen en l'Ordenan~a Reguladora de
Subministrament i Connexió d' Aigua de l' Ajuntament de Bellreguard i, en tot
cas, d'acord amb el que es disposa en la normativa aplicable.

•

La lectura de comptadors que servira de base per a establir els cabals consumits
per als abonats i, per consegüent, la facturació del període haura de realitzar-se
una vegada al trimestre. Aixó no obstant, el període de realització de la lectura
deIs comptadors podra ser modificat per l' Ajuntament, a proposta raonada del
concessionari i després deIs triunits legal s previs corresponents.
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•

Les indicacions que marque el comptador, les anotara en el full, llibre o terminal
portatil de lectura que servisca de base per a la facturació del corresponent
període.

•

L' adjudicatari mantindra al dia el fitxer infonnatic de la totalitat dels
comptadors que componguen el parc en cada moment. El dit fitxer contindra,
com a mínim, la següent infonnació: nombre d'identificació, calibre, any de
fabricació, data d'instal'lació, lectures i la seua data, etc., Este fitxer estara en tot
moment a disposició de l' Ajuntament.

CLAUSULA 8. ACTUALITZACIÓ DELS PLANOLS DE LES XARXES
•

El concessionari, de fonna permanent, haura de realitzar o actualitzar i
digitalitzar en fonna compatible amb els servicis infonnatics municipals els
planols de les xarxes de distribució d'aigua potable i de sanejament, a escala
1/500, fent constar en ells les dades necessanes que penneten l'exacte
coneixement d'ambdues xarxes (dimensions, situació d'infraestructures,
trayaments, profunditat de les canonades, valvules, pous, cambres de descarrega,
hidrants, etc.).

•

És obligació del concessionari facilitar al' Ajuntament copia informatica i en
paper deIs dit planols, així com de les variacions que es vagen produint durant la
vida de la concessió. L'entrega a l' Ajuntament de les variacions que s'hagen
produrt, es fara amb una periodicitat anual o a requeriment de l' Ajuntament, dins
del primer trimestre de cada any i, en qualsevol cas, sempre que aixf ho sol' licite
l' Ajuntament.

•

Així mateix, en cas d'implantació d'un sistema SIG per part de l'Ajuntament,
els planols creats per l'empresa concessionana seran compatibles amb el dit
sistema.

CLAUSULA 9. FUGUES
És responsabilitat del concessionari i al seu carrec la recerca, 10ca1ització i
reparació d'escapaments i fugues, així com el pagament d'indemnitzacions per
desperfectes que s'hi ocasionen.
El concessionari s' obliga a reparar de fonna irnmediata qualsevol avaria
coneguda de la xarxa de distribució que signifique una perdua d'aigua i a establir un pla
ben estructurat de recerca de fugues. Esta pla podra ser requerit per l' Ajuntament en
qualsevol moment.
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CLÁUSULA 10. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA
Dins de la zona de cobertura de la xarxa existent, el concessionari esta obligat a
prestar el servei als peticionaris que els sol, liciten, després de l' autorització previa de
l' Ajuntament o conforme al que establisca el futur Reglament deIs Serveis Municipals
de Subministrament d' Aigua, així com en la normativa aplicable.
El contracte de subministrament d'aigua potable sera realitzat pel concessionari
en les oficines del servici que existisquen a este fi, per la qual cosa s'expediran les
copies que s'hi especifiquen per a cada un deIs interventors.
El concessionari remen semestralment al' Ajuntament un informe on es pose de
manifest almenys la relació d'altes i baixes de contractes que, si és procedent, s'hagen
formalitzat durant el perlode, el volum d'aigua enviat a la xarxa segons la seua
procedencia, els cabals milxims i mínims deIs distints sectors, el rendiment de xarxa per
periode de facturació, així com qualsevol altra informació d'índole tecnica que es
considere oportuna per part de l' Ajuntament.
El soHicitant abonara els drets i fiances que s'establisquen en el Reglament del
Servici Municipal de Subministrament d' Aigua.

CLÁUSULA 11. RECLAMACIONS
Sera obligació del concessionari l'existencia i manteniment en les seues oficines
del corresponent registre d' entrada de documents, en el qual quede constancia, almenys,
de totes les comunicacions i denúncies formulades diariament pels usuaris, als quals
se'ls proporcionara en el moment de la comunicació cOpia de l'escrit, en que quede
reflectit l'objecte de la denúncia o comunicació i en que conste la data d'entrada, causa
denunciada i segell de l' entitat. La documentació en els expedients estara perfectament
foliada.
El concessionari esta obligat a contestar les reclamacions que se li formulen per
escrit pels usuaris, en un termini no superior a 10 dies habils.
Copia de la rec1amació i de la contestació haura de ser enviada obligatoriament
pel concessionari a l' Ajuntament dins de les 48 hores següents al moment en que es
produisca.
El concessionari haura de portar un llibre de rec1amacions, degudament
diligenciat per l' Ajuntament, que estara a disposició deIs usuaris del servicio En el dit
llibre, es recolliran les reclamacions que estos efectuen i la tramitació posterior que s'hi
donen.
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CLAUSULA 12. OBRES 1 ACTIVITATS COMPLEMENTARlES
Totes les obres o activitats complementarles necessanes per a prestar els servícis
als quals es referixen els apartats anteriors, com ara obertura i tancament de rases,
al~ament i reposició de paviments i/o voreres i altres similars hauran de ser executades
al seu carrec pel concessionari del servicio
L' Ajuntament atorga al concessionari el dret a utilitzar la via pública per a
realitzar totes les operacions i els treballs necessaris per a la distribució i el
subministrament d'aigua potable dins del terme municipal, per la qual cosa haura de
portar a terme les dites activitats de conformitat amb els projectes presentats davant
l'administració municipal i aprovats per esta previament a la seua execució, i d'acord
amb el que s' establix en les ordenances, reglaments municipal s i altres disposicions en
vigor.

CLAUSULA 13. ORIGEN, QUALITAT 1 QUANTITAT D' AIGUA
L'aigua que s'ha de subministrar als abonats, provindra deIs cabal s procedents
de les actuals captacions i les que en el futur puguen contractar o adquirir l' Ajuntament.
Si és procedent, el concessionari es fara carrec del pagament del
subministrament d' aigua en alta al' organisme subministrador corresponent i es
subrogara, així mateix, en les obligacions dimanants de les concessions d'aprofitament
d'aigua que hagueren sigut atorgades (presents o futures), per la Confederació
Hidrografica o organisme que la substituisca.
El concessionari estara obligat a assegurar, en tot moment, la distribució d'aigua
captada dins deIs volums rebuts, i de les instal'lacions que l' Ajuntament pose a la seua
disposició, a fi de garantir el seu correcte aprofitament.
El concessionari sera responsable de la qualitat bacteriologica de l' aigua que
distribuYsca, amb subjecció a les condicions de salubritat fixades per I'administració
sanitaria, havent de realitzat els anaIisi periodics que establisca la legislació vigent, i en
especial de conformitat amb el que es disposa en el RO 140/2003 de 7 de febrer, pel
qual s'estableixen els Criteris Sanitaris de la Qualitat de l' Aigua de Consum Huma.
El resultat deis dits anaIisis es comunicara immediatament després del seu
coneixement al' Ajuntament, que almenys quinzenalment rebril els resultats deis anaIisi
rea1itzats per laboratori homologat, sense peIjudici que esta o el mateix ajuntament
ordenen la rea1ització, a costa del concessionari, de qualssevol altres anaIisis que
consideren oportuns.
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El concessionari haura de garantir de forma permanent el subministrament
d'aigua potable als abonats, llevat interrupcions ocasional s per causes de for~a major o
en els casos que s'especifiquen a continuació:
•

Com a conseqüencia de l'execució d'obres d'ampliació, renovació o millora
de les xarxes i instal'lacions de connexions.

•

Com a conseqüencia d' avaries en les instal'lacions afectes al servici.

Quan es produlsca una interrupció del subministrament, el concessionari ha de
minimitzar el seu temps, comunicant al' Ajuntament, en cas de ser imprevista, i a
l' Ajuntament i als abonats en cas d'interrupció programada, amb una antel'lació mínima
de 24 hores.
En el suposit anterior, el concessionari esta obligat a anunciar, amb l'antel'lació
assenyalada, en els mitjans de comunicaciólocals els costos de subministrament d'aigua
potable i les zones afectades, així com la duració prevista deIs talls.

CLÁUSULA 14. SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE A EDIFICIS
MUNICIPAL S
L' Ajuntament no abonara cap preu o import pel subministrament d'aigua a les
seues dependencia i servicis prestats directament, com les instalacion esportives i
recreatives(camp de futbol, piscina, etc), així com la cura i manteniment deIs parcs i
jardins municipals, i col-legis si bé haura de ser objecte de lectura i control per part del
concessionari.
L'Ajuntament de Bellreguard vedará per un consum racional i óptim de l'aigua
utilitzada en aquestes instal-Iacions que quedarán materialitzades en accions concretes
tant en la concienciació d'un ús més racional de l'aigua entre la seua plantilla i colectius
usuaris de les instalacions públiques, així com a inversions en adjubs, sistemes de
recuperació d'aigües pluvials, d'optimització del circuit de l'aigua i altres semblants que
quedarán reflexades en el document escaient que preparará la comissió de seguiment.

CLÁUSULA 16, INFORMES I MEMORIA ANUAL
El concessionari haura de presentar semestralment a l' Ajuntament informe sobre
les actuacions realitzades i sobre les incidencies que, si és procedent, s'hagen produit en
la prestació del servici, així com un resum de l'evolució deIs consums acompanyat de
les perdues d'aigua que hi haja d'aigua en el subministrament des de cada un deIs
deposits de subministrament.
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Sense perjudici de tot aixo, el concessionari haura de presentar, en les tres
primers mesos de cada any, o memoria sobre la gestió i prestació del servici comprensiu
de totes les actuacions realitzades, aixi com les propostes que estime convenients per a
la millora en la prestació.

CAPITULO I1.-GESTIÓ DE COBRAMENT

CLÁUSULA 17. PADRONS
El concessionari confeccionara un padró trimestral unificat amb tots els
conceptes que hagen de recaptar per cada periode establit en les ordenances fiscals i
enviara un fitxer informatic, a més de dos cOpies en suport paper amb escrit dirigit a
l' Alcaldia-Presidencia.
Rebut el padró, l' Ajuntament trametra la seua aprovació conforme establisquen
les disposicions vigents. Una vegada aprovat, es tomara al concessionari un exemplar,
deIs dos entregats, amb les diligencies corresponents i cOpies deIs anuncis preceptius
publicats, i l' Ajuntament es quedara un altre exemplar.
La gestió recaptatoria s' ajustara, en tot cas, al que es disposa en el vigent
Reglament General de Recaptació, en la Llei General Tributitria i la resta de normes que
siguen d'aplicació.

CLÁUSULA 18. PRESTACIÓ DEL SERVICI DE RECAPTACIÓ EN VIA DE
CONSTRENYIMENT
Per a la prestació per part de l' Ajuntament de la via de constrenyiment per al
cobrament deIs rebuts impagats en periode voluntari, el concessionari enviara les dades
deIs rebuts que s'han de gestionar pel procediment esmentat, contenint la informació
completa que obre en poder del seu emissor, per la qual cosa s'hauran d'establir entre
l' Ajuntament i el concessionari els metodes de liquidació que corresponguen per a la
dita gestió de recaptació en via de constrenyiment.

aprovats en el PIe ordinari de data 14 de setembre de 2016.

