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PLEC PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE REDACCIÓI DE L’ “ESTUDI DE L'ESTAT DE 
LA GESTIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA I ANÀLISI DEL SEU POTENCIAL PER A LA 
CREACIÓ DE VALOR A LES COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'ALT URGELL”. 
 

Article 1.- OBJECTE DEL PLEC 

 

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es descriure els treballs 

i fixar les condicions tècniques que regiran el contracte de serveis per el desenvolupament  

de l’ ”Estudi de l'estat de la gestió del cicle de l'aigua i anàlisi del seu potencial per a 

la creació de valor a les comarques del Ripollès i l'Alt Urgell”. 

 

En l’actualitat, en les dues comarques es donen diferents casuístiques pel que fa tan a 

l’abastament i distribució d’aigua potable, com en la seva depuració. Aquestes van des de 

municipis que tenen una gestió directa, sigui per mitjans propis, sigui a través d’una 

empresa municipal fins a d’altres que la gestionen de manera indirecta amb concessions o 

empreses mixtes. Aquesta gestió s’ordena amb diferents instruments de govern, com les 

ordenances, les tarifes o els reglaments que regulen les relacions entre els diferents 

actors: administracions, empreses, clients,... 

La prestació del servei d’abastament és una activitat econòmica que ben gestionada pot 

aportar un increment del valor al territori tan des del punt de vista dels abonats com de 

l’ocupació i riquesa local. 

Així, l’objectiu del present projecte és l’anàlisi de l’estat de les diferents tipologies de 

gestió del cicle de l’aigua, amb especial èmfasi en l’etapa de distribució pel que fa a: 

característiques del servei (tipus de gestió, titularitat dels actius, volum gestionat, xifra de 

negoci global, inversions realitzades,...), consums existents, estat de la xarxa i altres 

infraestructures, recursos materials i humans, magnituds econòmiques i aspectes de 

qualitat tan del servei com de l’aigua, per generar propostes de valor que incrementin la 

ocupabilitat del territori. 
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Article 2.- DEFINICIÓ DEL SERVEI 

 

S’encarrega un estudi on han de constar com a mínim les tres parts següents:  

A. Diagnosi de l’estat actual 

B. Proposta de models 

C. Anàlisi de la creació de valor en el territori de l’aplicació de les diferents propostes 

 

A. DIAGONOSI DE L’ESTAT ACTUAL 

 

S’encarrega l’anàlisi per cada municipi (38) d’informacions qualitatives i quantitatives que 

transformades en diferents indicadors, permetin conèixer les característiques del servei de 

gestió del cicle de l'aigua. S’encarrega recopilar tota aquella informació necessària per a 

la realització de les propostes de millora del model o proposar-ne un canvi total. 

 

B. PROPOSTA DE MODELS 

A partir de la informació recopilada es faran propostes per millorar o canviar el model de la 

gestió actual del cicle de l’aigua per cadascun dels municipis, analitzant també la 

possibilitat de mancomunació d’entre varis. 

 

C. ANÀLISI DE LA CREACIÓ DE VALOR EN EL TERRITORI DE L’APLICACIÓ DE 

LES DIFERENTS PROPOSTES 

Un dels indicadors claus a avaluar en les propostes presentades serà la creació de valor 

en el territori de les mateixes, ja sigui a nivell de creació de llocs de treball, empreses o 

organitzacions locals que ofereixin els serveis necessaris per a la  gestió integral del cicle 

de l’aigua. 
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Article 3.- CONDICIONS DEL SERVEI 

 

Per aconseguir els objectius especificats caldrà realitzar les següents accions: 

 

A. Diagnosi de l’estat actual 

Diagnosi individual per a cadascun dels 38 municipis de les comarques objecte d’estudi i 

diagnosi conjunt a nivell comarcal de l'estat de la gestió del cicle de l'aigua. 

 

Com a mínim es demana recollir la informació següent: 

 

 Principals característiques del servei: Tipus de gestió de la distribució, gestor, 

any d’inici i finalització de la gestió, font d’abastament, nombre d’abonats, xifra de 

negoci, gestió clavegueram, tractaments de depuració, gestor de la infraestructura 

de depuració. 

 Consums: Volum d’aigua total gestionat i distribució consum domèstic/industrial i 

públic 

 Xarxa i Infraestructures: Longitud, antiguitat, rendiment, tipus aforament, energia 

consumida, recursos materials i humans, descripció d’elements mobles i immobles 

propietat del gestor (incloure antiguitat), persones assignades als serveis 

(distribució, clavegueram i tractament) i antiguitat dels treballadors. 

 Aspectes econòmics: Tarifes, cost mitjà per habitant, costos operacionals del 

servei, inversions realitzades i previstes. 

 

Es valorarà l’aportació de nous indicadors que generin valor afegit a l’estudi, així com la 

diagnosis in-situ de tots els municipis, visitant, fotografiant i entrevistant els responsables, 

de les instal·lacions i serveis associats a la gestió del cicle de l’aigua de cada municipi. 
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B. Proposta de models 

Anàlisi de propostes de millora i/o de models de gestió directa, indirecta i delegació 

alternatius a cadascun dels 38 municipis de les comarques objecte d’estudi. 

Aquestes contemplaran, entre d’altres, les següents:  

 Gestió directa: Gestió pe la pròpia entitat local, organisme autònom local, entitat 

pública empresarial local,… 

 Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes  previstes per a la contractació de 

la gestió de serveis públics en el text refós de la Llei de contractes del Sector 

Públic, aprovada per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 

Caldrà justificar dels models escollits per a la proposta/propostes vers les altres opcions. 

Per cada proposta i/o municipi cal analitzar l’impacte a nivell social i econòmic que 

representarà per l’ajuntament, abonats i empresa prestatària del servei, si s’escau. Cal 

analitzar aquests impactes de manera individual per la/les propostes generades a cada 

municipi. 

 

C. Anàlisi de la creació de valor en el territori de l’aplicació de les diferents 

propostes 

A nivell d’ocupació directa, cal avaluar la possibilitat de creació de nous llocs de treball en 

tot el cicle de l’aigua i la formació necessària dels treballadors (nous o a reciclar). D’altra 

banda, també cal analitzar la potencialitat que la nova gestió de l’aigua pugui generar la 

creació d’empreses o organitzacions a la comarca que puguin donar serveis a d’altres 

territoris. 

 

D. Estudi i Informe d’avaluació global. 

Els serveis finalitzaran amb l’entrega de 3 còpies a color i una en format digital de 

l’ESTUDI DE L'ESTAT DE LA GESTIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA I ANÀLISI DEL SEU 

POTENCIAL PER A LA CREACIÓ DE VALOR A LES COMARQUES DEL RIPOLLÈS I 

L'ALT URGELL i un INFORME D’AVALUACIÓ GLOBAL de totes les fases i resultats del 

programa. 
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L’ESTUDI ha d’incloure, com a mínim: 

 Informe individual de la diagnosi i propostes de gestió per a cadascun dels 38 municipis 

analitzats. 

 Informe de la diagnosi i propostes de gestió nivell comarcal (Ripollès) 

 Informe de la diagnosi i propostes de gestió nivell comarcal (Alt Urgell) 

 Informe creació de valor de l’aplicació de les diferents propostes al Ripollès. 

 Informe creació de valor de l’aplicació de les diferents propostes a l’Alt Urgell. 

 

Article 5.- METODOLOGIA DE TREBALL I INDICADORS DE GESTIÓ 

L’empresa licitant haurà de definir  la metodologia de treball que s’utilitzarà per proveir 

aquest servei, i els indicadors de gestió que permetran el seguiment de la gestió per part 

de l’Agència. Caldrà definir la planificació de treballs segons els terminis d’execució 

definits en els plecs. 

L’estudi es desenvoluparà a les instal·lacions del proveïdor mitjançant els seus propis 

recursos.  

La metodologia ha de contemplar, entre d’altres, la comunicació fluida i permanent amb el 

client, reunions de seguiment que siguin necessàries per a una òptima coordinació, i 

emissió d’actes d’aquestes reunions.  

 

Article 6.-MODEL DE FUNCIONAMENT ECONÒMIC 

El proveïdor del servei proporcionarà tota la informació necessària a l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès perquè efectuï els pagaments necessaris tant pel servei 

objecte d’aquest concurs, com a tercers proveïdors de productes o serveis. 

 

D’aquesta manera, el proveïdor del servei objecte d’aquest concurs assumeix tota la 

responsabilitat i la feina en la gestió econòmica, excepte en el tràmit dels pagaments, i els 

tràmits fiscals que se’n derivin.  
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Article 7.- TERMINI D’ACTUACIÓ 

Totes les actuacions es realitzaran des de la data de signatura del contracte fins a 31 de 

desembre de  2017. Es valorarà positivament la reducció del termini d’entrega de l’estudi. 

Caldrà justificar-ho mitjançant la planificació i calendari dels de treballs previstos. 

 

Article 8.- PREU DEL CONTRACTE 

El preu màxim de licitació s’estableix al Plec de Clàusules Administratives. Amb caràcter 

general, s’entén que, en les ofertes i els preus proposats per l’adjudicatari, s’hi inclouen 

totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions contractades, com 

són costos de personal, materials, manteniment, assegurances, beneficis, taxes i tota 

mena de tributs, i també l’IVA. 

 

mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com

