PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGULAR LA CONTRACTACIÓ
D’UN SUBMINISTRAMENT, ÈN RÈGIM D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA (
RÈNTING ), DE VEHICLES ( Expedient : 2022-ADM-19 ).
Juny del 2022.
LOT 1 : TURISME HÍBRID i VEHICLES MIXTES COMBI.
OBJECTE DEL CONTRACTE.
El contracte té per objecte el subministrament a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a., a
partir d’ara AGISSA, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra ( rènting ) de 1 turisme
híbrid amb destinació a l’Oficina Tècnica (1), 1 vehicle amb destinació a la brigada de Planta (1)
i de 1 vehicle amb destinació a la brigada de Sanejament (1).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES.
A.) Vehicles Mixtes Combi.
Unitats : 2
Característiques :
a.) Motor i combustible.
Motor Diesel.
Potència : mínim 90Cv.
Combustible : Gas-Oil.
Transmissió : manual.
Euro6 Diesel, o superior.
b.) Elements de seguretat passiva.
ABS.
2 airbags, com a mínim.
Cinturons de seguretat de tres punts d’ancoratge amb pretensió, amb limitador per a la
tensió del cinturó en el cas de frenada d’emergència.
Direcció assistida.
Volant regulable en alçada.
Frens de disc davanters amb distribució de frenada.
c.) Altres característiques generals.
Acabats interiors : pack bàsic.
5 places.
Color blanc.
Llantes d’aliatge.
Enllumenat antiboira davanter i darrera.
Portes porto posterior (maleter) dobles.
Portes places posteriors (laterals) corredisses a ambdós costats.
Safata rígida per tapar el maleter.
Protecció terra del maleter.
Radio amb Bluetooth mans lliures.
Climatitzador / A. A condicionat.
Retrovisors amb regulació elèctrica. No cal que siguin abatibles elèctricament.
Tancament centralitzat amb comandament a distància.
Càmera de visió darrera o sensors aparcament.
Eleva llunes elèctrics davanters.
Pinces amb cable per a bateria.
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Roda de recanvi.
Cadenes per neu de roba.
Retolació empresa (segons annex fotogràfic).
Vehicle 1: Servei d’Aigua Potable. Girona – Salt - Sarrià de Ter.
Vehicle 2: Servei de Sanejament. Girona – Salt - Sarrià de Ter.

B.) Turismes.
Unitats : 1
Característiques :
a.) Motor i combustible.
Motor Hybrid ( elèctric + benzina )
Potència : entre 70 cv i 100 cv.
Combustible : Benzina.
Transmissió : automàtica.
b.) Tracció.
Davantera 4 x 2.
Control de tracció.
c.) Elements de seguretat passiva.
ABS.
4 airbags, com a mínim.
Cinturons de seguretat de tres punts d’ancoratge amb pretensió, amb limitador per a la
tensió del cinturó en el cas de frenada d’emergència.
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Direcció assistida.
Volant regulable en alçada i profunditat.
Frens de disc davanters amb distribució de frenada.
Assistència contra canvi de carril involuntari.
Assistència arranc en pendent.
d.) Altres característiques generals.
Acabats interiors : pack bàsic.
5 places.
5 portes.
Longitud total inferior a 4,1 m.
Amplada total inferior a 1,75 m (sense retrovisors).
Llantes d’aliatge.
Color blanc.
Radio amb Bluetooth mans lliures, pantalla tàctil per a Apple Carplay i Android Auto.
Climatitzador amb Aire Condicionat.
Retrovisors amb regulació elèctrica. No cal que siguin abatibles elèctricament.
Tancament centralitzat amb comandament a distància.
Eleva llunes elèctrics davanters.
Càmera de visió al darrera per aparcament o sensors d’aparcament.
Cadenes per neu de roba.
Retolació empresa (segons annex fotogràfic).

HOMOLOGACIÓ DELS VEHICLES TRANSFORMATS i EQUIPATS.
Els vehicles es lliuraran segons l’equipament establert a la clàusula segona i hauran passat els
controls d’homologació corresponents a l’ITV.
TERMINI, LLOC i VERIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.
Lliurar els vehicles dins del període màxim establert (en cap cas el termini de lliurament no
podrà superar els 270 dies), que serà el que consti en l’oferta que resulti adjudicatària del
subministrament, a comptar a partir de la formalització del contracte.
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Tal i com es desenvolupa en el PCAP a l’apartat de “ penalitats “, l’incompliment del termini màxim
de lliurament habilitarà a l’òrgan de contractació d’AGISSA ha establir les corresponents
sancions.
Totes les despeses de lliurament i transport correspondran a l’adjudicatari.
L’adjudicatari haurà d’efectuar la configuració i instal·lació dels equipaments descrits a la clàusula
segona, seguint els criteris indicats pels responsables tècnics del contracte.
DURADA DEL CONTRACTE.
La durada del contracte es fixa en 48 mesos a comptar des de la recepció dels vehicles i la
formalització de la corresponent acta de recepció, amb l’opció d’un (1) any de pròrroga.
DRETS i OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES.
Les condicions a què haurà de subjectar-se l’execució del contracte, com també els drets i les
obligacions de les parts són les següents :
1.) El contracte s’executarà amb estricta subjecció al PCAP, així com al plec de
prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació
doni el contractista, AGISSA, a través dels seus delegats i/o representants.
2.) Tanmateix seran obligatòries per l’adjudicatari les millores d’execució que pugui oferir en
el procés de selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix i sempre que es
considerin acceptables per part dels responsables tècnics.
3.) L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels bens subministrats així com de
les conseqüències que es dedueixen per AGISSA o per a tercers de les omissions, els
errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
AGISSA podrà segons la naturalesa dels bens objecte del contracte, realitzar les proves,
anàlisis o assaigs que estimin pertinents, a efectes de la inspecció dels bens.
4.) L’adjudicatari haurà de complir les disposicions en matèria fiscal, administrativa, laboral,
de seguretat social així com la normativa interna del sector que reguli l’objecte del
contracte i acreditar-ne l’esmentat compliment a requeriment d’AGISSA.
5.) L’adjudicatari no podrà traspassar ni cedir els drets que li confereix aquest contracte
sense l’autorització d’AGISSA i dins dels supòsits previstos a les Instruccions Internes
de Contractació d’AGISSA.
6.) AGISSA podrà realitzar els següents quilòmetres dins del període del contracte segons
la tipologia del vehicle, a saber :
a. Furgons lleugers : 20.000 km anuals, màxim 80.000 km dins del contracte.
b. Turisme Híbrid: 10.000 Km/anuals, màxim 40.000 Km dins el contracte
CONTINGUT MÍNIM DE L’ARRENDAMENT.
El preu de l’arrendament ha d’incloure necessàriament :
▪
▪

Dret d’utilització del vehicle amb tots els accessoris incorporats.
La realització de 10.000 Km/any (Turisme) o 20.000 km/any (Vehicles Mixtes Combi) per
vehicle i modalitat.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia.
La gestió i tramitació de sinistres.
Assistència en carretera des del quilòmetre zero.
Manteniment integral del vehicle.
Lliurament de vehicle de substitució, sense limitació (millora puntuable).
Reparació d’avaries ( mà d’obra i peces ), sense cap tipus d’excepció.
Substitució de pneumàtics en funció de la necessitat del vehicle.
Despeses de matriculació.
Impost relacionats amb la tinença i circulació dels vehicles.
Transport dels vehicles fins al lloc de lliurament.
Informar a AGISSA, com a mínim anualment, de la gestió de l’explotació dels vehicles
contractats.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ASSEGURANÇA.
L’assegurança del vehicle ( a tot risc, tancada i sense franquícia ) anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària, i cobrirà com a mínim :
▪
▪
▪
▪

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria ( màxim legal ).
Responsabilitat civil complementària.
Mals propis soferts pel vehicle i/o accessoris.
Robatori del vehicle i/o els seus accessoris.

AGISSA figurarà en un certificat expedit per l’adjudicatari com a conductor/usuari de
l’assegurança, indicant pòlissa, companyia asseguradora i les dades del vehicle.
Les pòlisses es dipositaran a les oficines de l’adjudicatari que lliurarà a AGISSA les
corresponents còpies i duplicats.
En cas de sinistre, l’AGISSA formalitzarà obligatòriament i en la seva totalitat, la documentació
que requereixi la companyia d’assegurances. Actuarà d’acord amb les instruccions de la pòlissa
i notificarà el sinistre a l’empresa adjudicatària i a la companyia d’assegurances en el termini
establer en la pòlissa, ajustant-se a les condicions d’aquesta i al contracte d’arrendament.
MANTENIMENT.
El manteniment del vehicle es farà, preferentment, en els concessionaris oficials de la marca i
inclourà la totalitat del vehicle, inclosa la reparació parcial o total de la tapisseria, accessoris i
l’equipament tècnic específic de la funció o servei a què està adscrit el vehicle. S’entenen inclosos
en el manteniment dels vehicles el seguiment dels programes de revisió i manteniment del
fabricant, reparacions ( no imputables a l’ús indegut o anormal del vehicle ), substitució de les
peces i pneumàtics. Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es realitzaran
d’acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i de l’empresa adjudicatària. S’efectuaran
en els tallers dels concessionaris del fabricant, en els que autoritzi o en els designats per
l’empresa arrendadora els quals no estaran ubicats a mes de 15 km de Girona.
AGISSA haurà de complir el programa de revisió i manteniment que estableixi el fabricant, vigilar
el funcionament del vehicle en general i del compte de quilòmetres en especial, donant compte
immediata a l’arrendador de qualsevol deficiència o avaria a efectes de la seva reparació. Llevat
dels casos excepcionals, que haurà de justificar l’adjudicatari, els treballs de manteniment i
reparació dels vehicles s’hauran de finalitzar en un termini inferior a 72 hores.
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El manteniment ha de garantir la Inspecció Tècnica de Vehicles ( ITV ) quan correspongui. Les
revisions derivades de la inspecció tècnica dels vehicles, que en el seu cas corresponguin, aniran
a càrrec de l’arrendador. La substitució dels pneumàtics es farà quan calgui conforme l’establert
a la normativa d’aplicació. Els pneumàtics que es canviïn han de ser nous i de les mateixes
marques i característiques que els originals de fàbrica. Els treballs de manteniment inclouran
l’equilibrat, paral·lelisme i alineació de pneumàtics quan apareguin indicis de desgast.
Periòdicament l’adjudicatari comunicarà a AGISSA els treballs de manteniment que hagi realitzat
en cada vehicle.
QUILOMETRATGE.
Finalitzada la vigència del contracte es realitzarà la comparativa dels quilòmetres recorreguts per
cada vehicle respecte els inclosos en el preu de l’arrendament ( 10.000 Km/any (Turisme) i
20.000 km/any (Vehicles Mixtes Combi)), de la qual resultarà l’abonament a l’adjudicatari o
devolució que correspongui, d’acord amb allò previst en la clàusula 9.1.b del plec de clàusules
administratives ( PCAP ).
CARACTERÍSTIQUES DEL LLIURAMENT.
El lliurament dels vehicles el podrà efectuar l’empresa adjudicatària o el representant, fabricant
o concessionari autoritzat, i es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent acta de recepció.
El lliurament o posada a disposició de cada vehicle implicarà dues còpies de claus dels vehicles,
la del permís de circulació, la targeta d’inspecció tècnica, de la pòlissa d’assegurança i el primer
rebut de primes de l’assegurança, justificant del pagament dels impostos que procedeixin, així
com la dotació de recanvis i eines legalment exigides per a la circulació. Els documents
esmentats es podran aportar mitjançant còpies que hagi compulsat degudament l’organisme o
entitat que expedeixi original.
OBLIGACIONS TÈCNIQUES D’AGISSA.
AGISSA farà ús, conservarà, custodiarà i mantindrà els vehicles de forma diligent.
Complirà la normativa aplicable en matèria de circulació, ús i tinença de vehicles, i les
determinades en el manual del fabricant. Els vehicles els conduiran exclusivament personal
depenent d’AGISSA.
OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL ADJUDICATARI DEL SERVEI.
A més de prestar el subministrament objecte de contracte en la forma i en els termes que
s’estableixen en aquest plec i de les obligacions contingudes en el plec de clàusules
administratives ( PCAP ), l’adjudicatari assumirà les següents obligacions :
a.) Disposar a Girona, o rodalies, d’infraestructura necessària per atendre els serveis derivats
d’aquest contracte, o tenir els esmentats serveis subcontractats amb un concessionari de
vehicles prèvia conformitat per AGISSA, havent de comptar amb oficina o agència oberta al
públic a la ciutat de Girona. Aquesta infraestructura ha de garantir, en tot cas, que podrà
atendre qualsevol contingència del vehicle sense que aquest hagi de sortir de l’àrea
metropolitana de Girona.
b.) En el supòsit que aquesta infraestructura no pogués resoldre la contingència en el terme
municipal i el vehicle hagués de traslladar-se a un altre indret, aquest trasllat el farà
materialment el concessionari i no representarà cap despesa addicional per AGISSA. Així
mateix, el retorn del vehicle traslladat fins a la infraestructura de Girona, anirà a càrrec del
concessionari. Aquestes operacions de trasllat del vehicle no han de dilatar el lliurament del
vehicle per un normal desenvolupament del servei.
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c.) Coordinar, gestionar i abonar totes les despeses de naturalesa administrativa i tributària que
derivin necessàriament de la tinença i ús dels vehicles.

DRETS DEL CONTRACTISTA.
El contractista tindrà dret a comprovar, quan ho consideri oportú, la situació física dels vehicles,
el seu quilometratge i qualsevol altra circumstància que resulti d’interès per a l’eficàcia i adequada
operativitat del contracte.
Les peces incorporades al vehicle en concepte de substitució d’altres avariades o gastades seran
propietat de l’adjudicatari.

Girona, juny del 2022.
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