
 

 

 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 

D’ASSEGURANCES PER A LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA AIGÜES DE GIRONA, SALT i 

SARRIÀ DE TER, S.A. ( societat d’economia mixta ). 

 

NECESSITATS DE LA CONTRACTACIÓ. 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. té la necessitat de contractar un servei d’assegurances, per 

lots, per cobrir els riscos derivats de l’activitat. 

Com a pas previ a la preparació de l’informe justificatiu de la contractació, es considera convenient realitzar 

una consulta preliminar del mercat, és per aquesta raó que en data 18 de novembre de 2021 l’òrgan de 

contractació de la societat, la Comissió Administradora per delegació judicial, ha aprovat iniciar aquest 

procediment.  

Davant de les característiques de la necessitat i del propi sector de les assegurances, analitzada la 

instrucció de contractació, i com a referent la Llei de Contractes del Sector Públic, es posa de manifest que 

la necessitat de realitzar una consulta preliminar al mercat com instrument al servei de la definició de 

l’objecte del contracte i del seu preu, ates que el desconeixement exacte de la prestació idònia que integra 

l’objecte del contracte pot generar indefinicions inicials que afectin al procediment de contractació. 

Per aquestes raons la finalitat de promoure d’aquesta consulta es poder conèixer la situació del sector 

davant de cadascun dels riscos que seran objecte de contractació així com poder determinar la valoració 

econòmica aproximada.  

 

DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS. 

El procediment es base en la contractació de les corresponents assegurances per a cobrir els següents 

riscos derivats de l’activitat de la societat, a saber : 

 

El procediment està previst que es realitzi per lots. 

DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA. 

Al perfil del contractant de la societat s’anirà publicant tota la documentació relativa a la consulta. 

L’adreça de la web a on s’ubica el perfil del contractant és la següent : 

https://www.aiguesdegirona.cat/cat/perfil-contractant.html 

A partir de la data de la publicació de l’anunci d’aquesta consulta, les empreses interessades en participar-

hi disposaran de 5 dies hàbils per enviar un correu a l’adreça licitacions@aiguesdegirsst.com 

Cal que en el correu s’indiquin les dades de l’empresa, de la persona de contacte, telèfon i correu electrònic. 

Si les entitats – empreses que manifestin el seu interès en participar en la consulta sol·liciten més informació 

de la que la societat d’ofici aporti, si aquesta es valida positivament es facilitarà mitjançant el perfil del 

contractant per fer-ho extensió a la resta de participants en la consulta prèvia. Les sol·licituds s’hauran 

d’adreçar a la mateixa adreça de correu electrònic.   

Assegurança de la responsabilitat civil derivada de l'activitat de l'empresa

Assegurança de la responsabilitat civil per risc mediambiental

Assegurança de la responsabilitat civil d'administradors, directius i tècnics

Assegurança multindústria ( actius de la societat )

Assegurança de vehícles

Assegurança de defensa jurídica, general i laboral.

Assegurança Col·lectiu Vida,  segons conveni col·lectiu d'aplicació a la societat

https://www.aiguesdegirona.cat/cat/perfil-contractant.html
mailto:licitacions@aiguesdegirsst.com


 

 

 

Així mateix, cal que s’identifiqui l’assumpte “ CPM Servei d’assegurances “ i cal que es contesti el 

qüestionari que consta com annex a aquest escrit i s’aporti la documentació requerida en el mateix punt. 

Per qualsevol dubte o consulta o pregunta, les entitats s’han d’adreçar al mateix correu electrònic. 

Les entitats que hi poden participar són empreses, experts, autoritats independents, col·legis professionals 

i altres operadors econòmics actius en el mercat de referència. A mesura que es rebin els qüestionaris 

degudament omplerts Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. anirà planificant i convocant a les entitats 

interessades a les corresponents reunions de treball. Aquestes, atès la situació excepcional provocada per 

la COVID – 19, es podran realitzar de forma telemàtica. El període per lliurar les recomanacions i 

estimacions del cost es publicarà un cop s’hagin finalitzat les reunions de treball amb les entitats participants 

en el procés. 

Un cop finalitzat el període per presentar les recomanacions i estimacions del cost del servei, el responsable 

del contracte les revisarà en un màxim de 5 dies hàbils. En cas de dubte en alguna d’elles, es realitzaran 

les consultes pertinents mitjançant correu electrònic. 

Un cop efectuades aquestes consultes i realitzat l’informe final, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. 

es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a la prestació de l’objecte de la consulta 

preliminar de mercat. 

La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el procediment de contractació que, si 

s’escau, es tramiti. 

CARÀCTER NO VINCULAT i INFORMATIU. 

Aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals. Les propostes presentades pels participants en el 

qüestionari de la consulta o en les reunions mantingudes són merament informatives, de manera que ni 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. ni les entitats adquireixen cap compromís.  

Així mateix, les possibles despeses econòmiques derivades de la participació en la consulta són a càrrec 

dels participants. 

CONFIDENCIALITAT. 

Durant el procés de consultes, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. en cap cas pot revelar als 

participants les solucions proposades pels altres participants i només Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, 

s.a. pot conèixer íntegrament aquestes solucions. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a., així mateix, 

es compromet a guardar confidencialitat requerida, si escau, per les entitats consultades, amb el benentès 

que no és possible fer declaracions genèriques de confidencialitat i que qualsevol declaració de 

confidencialitat ha de respondre al secret comercial o industrial. 

QÜESTIONARI. 

Adjunt a aquest escrit les entitats interessades trobaran el qüestionari a omplir i enviar per poder participar 

en el procés de consultes. 

 

Àlex Aguilar Pardo. 

 

 

 

 

 

 

Director Econòmic Financer. 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. 

 

 

Laura Mascort i Tomàs. 

 

 

 

 

 

 

Directora Tècnica – Gerent. 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. 

 



 

 

 

 

QÜESTIONARI.

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONSULTA PRÈVIA DEL MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI D'ASSEGURANCES

DADES DE L'EMPRESA - ENTITAT.

RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA - ENTITAT :

CIF :

ROL DE L'EMPRESA - ENTITAT DINS DEL SECTOR DE LES ASSEGURANCES :

( empresa asseguradora, corredoria, etc….)

PERSONA DE CONTACTE PEL PROCEDIMENT :

NOM i COGNOMS :

TELÈFON DE CONTACTE :

CORREU ELECTRÒNIC :

CÀRREC DINS DE L'EMPRESA - ENTITAT :

RELACIÓ D'ASSEGURANCES OBJECTE DEL PROCÉS DE CONSULTA PRÈVIA

De les següents necessitats, indiqui en les que vol participar dins del proces de consulta prècia del mercat.

Assegurança de la responsabilitat civil derivada de l'activitat de l'empresa.

Assegurança de la responsabilitat civil per risc mediambiental.

Assegurança de la responsabilitat civil d'administradors, directius i tècnics

Assegurança multindústria ( actius de la societat )

Assegurança de vehicles

Assegurança de defensa jurídica, general i laboral

Assegurança col·lectiu vida, segons conveni col·lectiu d'aplicació a la societat

Data, Signatura i segell de l'entitat.
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