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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei d’aigua 
potable  de les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, gestiona la xarxa de 
transport i distribució d’aquests municipis. 
Per tal poder comptabilitzar els consums dels clients i els cabals de la pròpia xarxa 
es disposen de comptadors d’aigua adients en cada cas. 
 
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és el subministrament de tota la varietat de comptadors 
d’aigua segons les següents prescripcions tècniques.  
 
Dins el contracte resten inclosos els següents aspectes: 
 

• Despeses de transport de tots els elements que inclou el contracte sense 
importar la quantitat demanada en qualsevol moment (ports pagats per 
a tots els enviaments). 

• Entrega al Magatzem de Pep Ventura 100 de Fornells de la Selva en un 
termini màxim de 20 dies hàbils des de l’emissió de la comanda 
corresponent. 

• S’inclouen comptadors i vàlvules de retenció per a cada comptador, per a 
instal·lar en l’interior de les rosques de sortida del mateix. 

• Hores del personal implicat en qualsevol fase de la producció i del 
subministrament dels materials objecte del contracte. 

• Disposició dels aparells necessaris per fabricació i verificació dels 
comptadors, es valorarà amb puntuació addicional si es disposa d’un 
laboratori homologat propi de comptadors d’aigua i disponibilitat 
d’aquest per realitzar les verificacions que es puguin demanar.  

• Tots els costos per a la presentació de factures o informes aniran a càrrec 
de l’adjudicatari. 

 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES DELS COMPTADORS A SUBMINISTRAR 
 
Tots els comptadors disposaran del nº de sèrie gravat ben visible en el frontal 
dels mateixos. La codificació d’aquests números de sèrie dels comptadors haurà 
de seguir la codificació SPDE segons criteris Anfagua. 
 
La lectura dels dígits del totalitzador haurà de ser clara i fàcil inclús en angles de 
lectura de 30º. Es valorarà amb puntuació addicional, segons plec, els 
totalitzadors amb dígits inclinats en 45º per a facilitar la seva lectura. 
 
Abans de l’adjudicació del contracte es demanaran mostres dels comptadors 
oferts per tal d’analitzar les seves característiques tècniques i en cas de ser 
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conformes es podrà formalitzar el contracte segons clàusula 11 del Plec 
Administratiu.  
 
De cadascun dels lots de comptadors que el proveïdor vagi subministrant es 
podrà, per part d’AGISSA, fer un mostreig del 2% dels mateixos, en un laboratori 
independent, verificant els erros d’aquests comptadors. En cas de no superar la 
prova, aquests lots es retornaran al proveïdor a càrrec seu. Si es produeixen dues 
verificacions no conformes durant la durada del contracte es considerarà una 
falta molt greu. A la tercera no conformitat en un assaig de les mostres es 
finalitzarà el contracte amb el subministrador. 
 
LOT 1 – Comptadors Volumètrics.  
 
Comptador Volumètric Composite 15 mm:  
DN 15 mm 
Q3 2,5 m³/h 
R >= 315 
Longitud 115 mm 
Rosques ¾”- ¾” 
Pre-equipat amb emissor inductiu per sortida de comunicacions. 
Totalitzador extrasec orientable 360º, sense contacte o transmissió directa amb 
la part humida. 
Codificació nº sèrie SPDE. 
Aprovat segons Directiva 2004/22/EC 
 
LOT 2 – Comptadors de velocitat. 
 
Comptador Velocitat Composite Raig Únic 15 mm:  
DN 15 mm 
Q3 2,5 m³/h 
R >= 200H 
Longitud 115 mm 
Rosques ¾”- ¾” 
Pre-equipat amb emissor inductiu per sortida de comunicacions. 
Totalitzador extrasec orientable 360º, sense contacte o transmissió directa amb 
la part humida. 
Codificació nº sèrie SPDE. 
Aprovat segons Directiva 2004/22/EC 
  



4 

 

 
Comptador Velocitat Raig Únic 20 mm:  
DN 20 mm 
Q3 4,0 m³/h 
R >= 200H 
Longitud 190 mm 
Rosques 1”- 1” 
Pre-equipat amb emissor inductiu per sortida de comunicacions. 
Totalitzador extrasec orientable 360º, sense contacte o transmissió directa amb 
la part humida. 
Codificació nº sèrie SPDE. 
Aprovat segons Directiva 2004/22/EC 
 
5.- ACORDS DE CONFIDENCIALITAT 
 
L’adjudicatari restarà obligat a guardar la deguda confidencialitat d’acord amb la 
clàusula 12.1.n del plec de clàusules administratives particulars del present 
contracte.  
 
6.- GARANTIES : 
 
Els material subministrat haurà de disposar d’una garantia mínima de 2 anys. 
 

7.- MILLORES PUNTUABLES SOBRE EL PROJECTE: 
 
Extensió de la garantia dels productes a més de 2 anys, sent valorat segons 
descriu el plec de clàusules administraves particulars. 
 

8.- LOTS: 
 
El present concurs es dividirà en els lots indicats. 
 


