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PLEC TÈCNIC PER A LA CONTRATACIÓ DEL SERVEI D’URGÈN CIA EN CAS DE PLA 
NEUCAT I ALTRES POSSIBLES SITUACIONS D’EMERGÈNCIA P ER A ESCAMPAR SAL 

AMB MITJANS MECÀNICS EXTERNS A L’AJUNTAMENT DE SANT  CELONI 
  

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1. Objecte 
 
L’objecte del present document és l’establiment de les prescripcions tècniques  relatives a la 
contractació de treballs d’urgència consistents en escampar sal als diferents carrers i vials 
susceptibles de patir nevades i gelades, ja sigui amb previ avís a través del pla NEUCAT 
establert pel departament de la Generalitat, o bé per a casos imprevistos i aïllats. 
 
2.  Contingut del treball 
 
Els treballs a prestar són l’escampament de sal amb maquinària adequada tipus escampador 
de fems del sector de la pagesia. La sal serà subministrada per mitjà de sacs de 25 Kg situats a 
les dependències de l’Ajuntament en un espai accessible les 24h. El contractista podrà 
carregar lliurement la sal al camió quan hi hagi un servei. 
 
3.  Àmbit del servei 
 
Els carrers objecte del contracte són tots els que pertanyen al municipi de Sant Celoni, 
especialment els barris situats en zones de cota més alta. 
 
4.  Procediment del servei 
 
El servei consistirà en restar disponible 24h des del dia de l’inici del període corresponent fins 
al final. 
 
L’actuació en cas d’emergència consistirà en que posteriorment a l’avís via telèfon per part de 
la policia local, en un  termini màxim de ½ h, el contractista s’haurà de presentar a les 
dependències municipals per carregar la sal i desplaçar-se fins on la policia local li indiqui. 
 
La durada del servei serà la que ordeni la persona de l’ajuntament responsable de l’actuació. El 
contractista haurà d’escampar sal allà on li indiqui el responsable i, si cal, haurà de carregar sal 
tants cops com sigui necessari. 
 
Aquest plec tècnic també inclou el servei que no sent d’emergència també haurà de ser atès 
pel contractista. Els casos en que es prevegi possibilitat de nevada, el contractista haurà de fer 
el servei d’escampar sal pels carrers que el personal tècnic de l’ajuntament cregui necessari.  
 
Aquest servei, atès que és programat, el contractista i l‘ajuntament podran acordar l’hora de 
l’actuació, no sent necessari el fet d’atendre’l amb immediatesa. 
 
5.  Valoració del servei de guàrdia 
 
El cost del servei estarà dividit en dos conceptes. D’una banda, hi ha el cost per disposar d’un 
telèfon de guàrdia les 24 h i d’altra banda hi ha la despesa corresponent al servei en cas 
d’actuació per part del contractista. En cas d’actuació la durada es contarà des del moment de 
la trucada fins ½ h després de finalitzar el servei. 
 
6.  Forma de pagament 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni farà un abonament mensual de la quantitat corresponent al servei 
prestat. A la factura el contractista hi haurà de desglossar la part fixa per servei de guàrdia 
(375,00 €+IVA) i les hores realitzades en concepte d’actuacions (42€/h + IVA). 



 
7.  Incompliment de contracte 
 
En el supòsit que en cas d’emergència el contractista no contesti l’avís, o bé incompleixi alguna 
de les clàusules del present Plec, el contracte quedaria extingit immediatament. En aquest cas 
l’ajuntament podrà emetre sanció al contractista per l’import que indica la legislació vigent. 
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