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A Constantí, a .... de ............... de 20.. 
  
  
 
REUNITS 
 
 
D'una part, el Sr. Josep-Xavier PUJOL MESTRE, amb DNI xxxxxxx, en la seva qualitat de 
director gerent del Consorci d’Aigües de Tarragona, amb domicili fiscal a Constantí 
(Tarragona), T-11, Km. 14 (Autovia Tarragona-Reus), d’ara endavant anomenant de forma 
abreujada com a contractant o CAT, amb NIF P4300002E.  
 
i d’una altra banda, el/la Sr/a. ......................., amb DNI .................., en nom i representació de 
“............................”, amb domicili social a .......................... de ................. i NIF ................... 
 

 
 
 

MANIFESTEN 
 
 
I.  Que el CAT és un Ens l’origen del qual es troba a la llei 18/1981, d’1 de juliol, d’actuacions 
en matèria d’aigües a Tarragona i els Estatuts del qual van ser aprovats pel Consell Executiu 
de la Generalitat de Catalunya el 7 de febrer de 1985 i publicats al DOGC el 27-9-85. El CAT 
és propietari de les instal·lacions de subministrament d'aigua als municipis i indústries de 
Tarragona, realitzades d'acord amb el  "Projecte de millora de l'abastament d'aigua a 
municipis i indústries de Tarragona" així com diversos projectes d’ampliació posteriors. 
 
II.  Que el CAT ha convocat un procediment d’adjudicació pel “.................................”, publicant 
el corresponent anunci de convocatòria al perfil del contractant de l’Entitat i a ................. 
 
III. Que el Consell d’Administració del CAT ha resolt en data .... de ................., adjudicar 
aquest contracte a ........................................  
 
IV. Que el Contractista ha acreditat davant del CAT la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present contracte; ha acreditat 
també la solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de 
Clàusules reguladores de la licitació. 
 
V.  Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte 
i procedeixen a la formalització del present Contracte, amb subjecció als següents:  
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PACTES 

 
 

 
PACTE 1. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

El règim jurídic entre ambdues parts resta establert al present contracte així com el plec de 
clàusules administratives, el  plec de bases (prescripcions tècniques), que en cap cas poden 
entrar en contradicció amb el present contracte. 

La norma principal que regula les relacions jurídiques i econòmiques entre les parts és el 
present contracte i, en cas d’omissió, s’estarà a allò disposat en la resta de la documentació. 
La regulació dels aspectes contractuals expressament pactats en aquest contracte prevaldrà 
sobre allò previst a la resta de la documentació. 

Tanmateix, resta subjecte a la normativa general laboral, fiscal, sobre seguretat i higiene en el 
treball, normativa mediambiental i a les altres disposicions específiques que siguin d’aplicació, 
si s’escau, d'acord amb l’objecte del contracte. 

Ambdues parts manifesten posseir-ne còpia exacta de tota la documentació esmentada, així 
com de la documentació tècnica i l’oferta presentada pel contractista per a l’adjudicació del 
servei, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o 
amb la resta de document annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les 
obligacions del Contractista. 

A canvi dels preus determinats al contracte, el contractista haurà de satisfer totes les seves 
obligacions contractuals, al seu risc i ventura, i d'acord amb les prescripcions del mateix 
contracte.  
 

PACTE 2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte consisteix en el subministrament de ....................................................... 
 
L'omissió en les operacions que siguin manifestament indispensables per portar a terme 
l’esperit o intenció exposat al contracte, per garantir el grau dels treballs en les instal·lacions, 
no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-les com si haguessin estat 
completament especificats i al preu contractat.  
 
Qualsevol modificació del contracte que impliqui un compromís econòmic addicional al preu 
fixat, haurà de ser tramitada mitjançant l’oficina de contractació a petició de la Direcció 
Facultativa de l’Obra i aprovada per l’òrgan legalment competent. En cap cas, el CAT es 
considera responsable de les obligacions econòmiques compromeses que no estiguin 
prèviament aprovades per la Direcció Gerència o per la Direcció de Gestió d’Empresa. 
 
 
PACTE 3. PREU DEL CONTRACTE 

El CONTRACTISTA es compromet a realitzar el subministrament que constitueixen l’objecte 
del present contracte segons l’oferta econòmica expressament acceptada pel CAT. 
 
L’import total a pagar pel CAT al CONTRACTISTA pel subministrament correctament realitzat, 
conforme a les especificacions tècniques i aprovades serà de 
.........................................(................. €), abans d’IVA. 
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En aquests imports es troba inclòs l’import dels conceptes ordinaris que siguin necessaris per 
la realització dels treballs encarregats d’acord amb els documents que regeixen la present 
relació contractual. En cap cas procedeix la revisió a l’alça dels preus aquí estipulats. 
 
A títol d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, no limitatiu, aniran a càrrec del 
CONTRACTISTA (entenent-se inclosos en el preu despeses generals i benefici industrial, tots 
els costos salarials del personal, càrregues de la seguretat social i fiscals, despeses 
mediambientals, execució del Pla de Seguretat, mitjans de locomoció i telecomunicació, 
transports, càrrega i descàrrega de materials, combustible, dietes, elements auxiliars, eines, 
maquinaria, material fungible necessaris, vigilància i custòdia dels seus mitjans auxiliars, 
tributs, etc. ). El CAT no està obligat a pagar per cap concepte més per la prestació íntegra, 
correcta i puntual dels serveis encarregats. 
 
 
PACTE 4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 

La empresa CONTRACTISTA presentarà una factura pels treballs executats a la Direcció 
d’Economia i Finances i Gestió d’Empresa del CAT, juntament amb els següents documents: 
 

‐ Certificació de trobar-se al corrent de pagament a la Seguretat Social. 
‐ Certificació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries. 

 
El CAT verificarà la conformitat dels béns o serveis en el termini màxim de 30 dies naturals a 
comptar des de la data de recepció dels béns o prestació dels serveis.  
 
L’empresa CONTRACTISTA presentarà una factura pels treballs realitzats a la Direcció 
d’Economia i Finances i Gestió d’Empresa del CAT que serà abonada mitjançant transferència 
bancària en el termini de 60 dies posteriors a la recepció de la factura per mitjans electrònics a 
comptabilitat@ccaait.cat. 
 
 
PACTE 5. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT 

Secció 5.01 El termini d’execució del contracte pel total producte a subministrar és de 
........... (...) ........... i la entrega es realitzarà de conformitat amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
Secció 5.02 En cas d'incompliment dels terminis fixats per a l'execució del contracte per 
causes imputables al contractista, el CAT podrà optar entre la resolució del contracte o la 
imposició d’una penalitat diària proporcional entre l’import contractat i els dies previstos 
d’execució del contracte. Els retards no imputables al contractista que facin impossible el 
compliment del termini hauran d’haver estat notificats a l’oficina de contractació del CAT, 
abans de la finalització del termini. 

 
Secció 5.03 L’aplicació de les penalitzacions referides no exclourà la indemnització de 
danys i perjudicis a la que pugui tenir dret el CAT, originats pels retards de l’adjudicatari. En tot 
cas, la constitució en demorança del contractista no requerirà intimació prèvia per part del 
CAT.  

En cap cas podrà l’adjudicatari suspendre ni endarrerir el subministrament, ni tant sols sota 
fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
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naturalesa o entitat, i aquestes hagin donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole. 

 

PACTE 6. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I PROVES DE L’EQUIP 

El contractista realitzarà el subministrament a ........................, en data ... de .............. de 20... 
 
 
PACTE 7. FORMACIÓ DE FUNCIONAMENT AL PERSONAL DEL CAT (si cal) 

El contractista es compromet a realitzar en la data convinguda amb la Direcció Facultativa del 
CAT, la formació mínima requerida per poder fer un bon funcionament de l’equip. 
 
 
PACTE 8. RESOLUCIÓ, CESSIÓ I SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

Aquelles qüestions relatives a la resolució anticipada del contracte, cessió del contracte, i 
suspensió del contracte no regulades en el present contracte, en tractar-se de qüestions 
relatives a efectes i extinció del contracte es regiran per les normes de dret privat que en cada 
cas siguin d’aplicació, de conformitat amb l’establer a l’article 20.2 de la LCSP. 
 
En concret, el CAT podrà instar la resolució, entre d’altres, als següents casos:  
 

- Falta notòria d’activitat en el servei durant un termini superior a 15 dies naturals, no 
imputable a supòsits de força major. 

- Incompliment del calendari i termini d’actuació establert al present contracte o en 
possibles modificacions aprovades.  

 
 
PACTE 9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Un cop formalitzat el contracte, les parts podran acordar les modificacions contractuals que es 
considerin oportunes i per dur-les a terme es tramitarà el pertinent expedient, el qual contindrà 
els següents documents:  
 

- proposta de modificació emesa per la Direcció Facultativa;  
- certificat d’existència de crèdit, en el seu cas;  
- audiència al contractista;  
- resolució de l’òrgan de contractació;  
- formalització modificació.  

 
 
PACTE 10.      DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades de caràcter personal dels licitadors o dels seus treballadors que, amb motiu 
d'aquesta contractació, obrin en poder del CAT, seran tractades de conformitat amb l'establert 
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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PACTE 11.      REQUERIMENTS D’INNOCUÏTAT DE L’AIGUA (si procedeix) 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) disposa de la certificació de la Norma Internacional 
ISO 22000:2005 “Sistemas de gestión de la innocuidad de los alimentos. Requisitos para 
cualquier organización en la cadena alimentaria”, per tal de garantir l’aptitud per al consum 
humà de l’aigua distribuïda als ajuntaments i indústries consorciades. 
 
El requisit de l’article 5.6.1 “Comunicación externa” de l’esmentada Norma, determina que: 

“Para asegurarse de que a través de la cadena alimentaria está disponible la suficiente 
información sobre los temas que conciernen a la inocuidad de los alimentos, la 
organización (en aquest cas el CAT) debe establecer, implementar y mantener 
disposiciones eficaces para comunicarse con proveedores y contratistas”. 

 
Com a conseqüència de l’exposat, és responsabilitat del CAT informar als seus 
subcontractistes i proveïdors sobre la conducta i bones pràctiques de seguretat alimentària a 
tenir en compte en el desenvolupament de la seva activitat, i que considerant la possible 
incidència en l’obtenció d’aigua destinada a consum humà, serà d’obligat compliment per 
qualsevol persona o empresa que desenvolupi tasques per al CAT. 
 
Amb aquest objectiu, fa pública a la seva plana web www.ccaait.cat a l’apartat Perfil del 
Contractant l’edició vigent del document de referència IGIA-001-001 Conducta i bones 
pràctiques d’innocuïtat. 
 
D’altra banda, informar-vos del vessant legal que afecta a l’aigua de consum humà. Al RD 
140/2003 es pot observar, entre d’altres conceptes, que dóna una especial importància a la 
qualitat i al control dels productes en contacte amb l’aigua de consum humà. En concret, el 
seu article 14 indica: 

“Los productos que estén en contacto con el agua de consumo humano, por ellos mismos o 
por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano 
sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y supongan un 
incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I o un riesgo para la salud de la 
población abastecida” 

 
D’aquest aspecte se’n deriva el requisit per als proveïdors de materials o additius o 
qualsevol producte en contacte amb l’aigua facilitar al CAT la següent documentació: 

- Norma UNE vigent publicada (o norma de similar o superior nivell) del material. 

- Fitxa Tècnica (o catàleg d’especificacions tècniques) actualitzada del fabricant o 
subministrador del producte. 

- Registre Sanitari o Cens, còpia (amb registre d’entrada) del document de la tramitació 
del producte d’acord amb RD 140/2003, al departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya (o de l’estat Espanyol), i si existeix, la resolució favorable. 

- Certificat d’Homologació (o assaig) del producte per a ús alimentari Aquest requisit es 
opcional a criteri del Responsable Tècnic i imprescindible en cas absència de la Fitxa 
Tècnica i Registre Sanitari. 

 
PACTE 12.      JURISDICCIÓ I INTERPRETACIÓ 

Les controvèrsies que es derivin de la interpretació, preparació, adjudicació, modificació, 
suspensió, resolució i efectes del present contracte que no puguin ser resoltes de mutu acord 
entre les parts, seran resoltes per la jurisdicció civil de Tarragona.   
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PACTE 13.      ANNEXES 

- Annex núm. 1  ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per .................................... Pel Consorci d'Aigües de Tarragona 

Sr/a. ........................ Sr. Josep-Xavier Pujol Mestre  

.................... Director gerent 

 


