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1. ANTECEDENTS 

En l’actualitat s’han iniciat les obres de urbanització del Pla Parcial Costa Brava 1ª Fase i del PEMU Peixos Ros 
en el municipi de Blanes. 

Aigües de Blanes S.A. (ABSA), com gestora del Servei d’Aigua Potable de Blanes té el màxim interès en realitzar 
la instal·lació de la xarxa d’aigua potable prevista en la urbanització. 

Per dur a terme aquesta instal·lació és imprescindible disposar del material hidràulic previst en l’ANNEX. 

 

2. PREVISIONS DE L’ACTUACIÓ 

Atès que en aquests moments ja han començat els treballs d’obra civil amb l’excavació de rases (poden sorgir 
problemes de seguretat i riscos) i el termini de finalització de l’obra és molt curt, és urgent procedir a la 
instal·lació de la xarxa d’aigua potable, i per tant, inicialment a la compra del material necessari. Així, la 
formalització de la compra serà immediata. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL 

El llistat de material valorat està recollit en l’ANNEX, i l’oferta ha de coincidir en marca, model i característiques 
que s’hi indiquen. Es rebutjarà qualsevol material que no correspongui al demandat per ABSA. 

Així mateix s’hauran d’aportar els certificats de conformitat de la fabricació de tot el material subministrat. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT 

El material està recollit en les “Fitxes de Materials Homologats”, disponibles en la pàgina web d’Aigües de 
Blanes S.A. www.aiguesdeblanes.cat (dins el capítol: Serveis al client – Marc Legal). 
 
S’hauran d’aportar certificats indicant que els materials subministrats són adequats i homologats en la 
utilització per la distribució i transport d’aigua potable de consum humà. 
 

5. CONDICIONS QUE HAURÀ DE REUNIR L’OFERTA 
 

Caldrà presentar el llistat de l’ANNEX, substituint el preu de licitació pel de l’oferta, i donant el total 
de l’oferta segons els amidaments que s’indiquen. 
 
El preu de l’oferta ha d’incloure el transport fins a l’obra o lloc de Blanes que determini ABSA per la descarrega. 

 
6. TERMINI D’ENTREGA 

 
El termini màxim d’entrega serà d’un setmana a partir del requeriment d’ABSA; a no ser que amb ABSA s’acordi 
alguna data concreta, de comú acord entre les parts. 

http://www.aiguesdeblanes.cat/
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7. CONSIDERACIONS FINALS 

 
Es considera que amb el present Plec i amb els altres documents adjunts, queden completament definides les 
característiques que haurà de complir el subministrament. 
 

BLANES a 31/03/2017 
 
 
 
 


