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INFORME
JUSTIFICATIU
CONTRACTACIÓ

DE

LA

NECESSITAT

DE

Òrgan de Contractació: COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA
DE L’EBRE

Tipus: Obres
Contracte: Dret Administratiu
Expedient: CGRCDE006
Procediment: Obres Obert
Criteris d’adjudicació: Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu
criteris
Títol: EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE.
REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA.

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació
per deixar constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests
treballs externament.
1. Justificació de les necessitats
L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponent a una actuació
reivindicada des de fa molts anys per la Comunitat General de Regants del Canal
de la Dreta de l’Ebre i que afecta un punt fonamental de la infraestructura de reg
del Canal de la Dreta de l’Ebre: l’obra de presa.
Durant les obres de construcció de la Central Hidroelèctrica, l’any 1992, es va
variar la situació de l'antic avantcanal, però no es va revestir totalment el mateix,
es va deixar un tram per executar d'uns 200 metres, el més pròxim a l'inici del
canal Dret. Tampoc es va habilitar cap camí de servei, ja que al marge dret hi
aflora un tal·lus rocós de difícil excavabilitat. Al marge esquerre tampoc hi ha cap
accés per a les labors de manteniment, ja que s’hi troba la riba del Riu Ebre, que
no hi permet l’accés en condicions.

2. Problemàtica actual
Les principals problemàtiques que presenten les instal·lacions de la captació del
canal de la Dreta de l’Ebre són les següents:
2.1.

Seccionament de l’avantcanal

La comporta de retenció Taintor no és estanca i no permet el tancament total de
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l'avantcanal. Quan es tanca la comporta Taintor sempre hi queda una alçada
d'aigua d’1,50 m; aigua que és evacuada parcialment per una comporta de fons
just abans de la resclosa. El fet de no poder buidar completament l'avantcanal
entre la comporta Taintor i la resclosa impossibilita els treballs necessaris de
manteniment i la correcta revisió de la solera i dels murs, especialment del dic
que recau al riu, per a la detecció de possibles fissures, filtracions d'aigua,
assentaments, etc.
2.2.











2.3.

Revestiment de l’avantcanal
Hi ha uns 200 metres d'avantcanal que no estan revestits, fet que provoca
que es produeixin pèrdues importants de cabal, no controlades, i que a més
suposen un perill de col·lapse del dic per efectes de fuita de fins de la base. A
més, pot afectar respecte de les garanties de cabal de la concessió de 27,65
m3/s que té assignada la Comunitat de regants, que subministra aigua a
l'hemidelta dret i al C.A.T. (Consorci d’Aigües de Tarragona).
Pel que fa a la solera del canal tampoc està clar en quins trams l’avantcanal
discorre per terreny natural o si hi ha algun tram revestit amb formigó. L'any
2017 es va haver d'injectar formigó a un tram de solera atès que es va
detectar un gran forat on l'aigua es filtrava al riu. Aquests treballs es va haver
de realitzar amb una empresa especialitzada en actuacions i obres
submarines (bussos) i una autobomba de formigó de 60 m davant la
impossibilitat de rebaixar el nivell d'aigua.
Anteriorment, l'any 2015, es va detectar un gran forat en el dic que separa el
canal del riu de manera que va caldre bombejar formigó a 60 metres de
distància, amb les limitacions de no disposar d'un camí de servei que permeti
accedir a les obres i poder evitar les fuites-pèrdues del recurs. De nou, en
aquest cas, es va haver de recórrer a una autobomba de formigó.
Es té constància cada vegada que es buida l'avantcanal (parcialment donat la
impossibilitat de segellar completament amb la comporta Taintor) de fuites
d'aigua a través de la solera i del dic revestit. En uns anys aquestes filtracions
poden provocar greus danys estructurals, atès que les filtracions arrosseguen
els materials més fins de rebliment i van desestabilitzant els elements de
fonamentació d'una obra gairebé centenària.
Per executar les obres, per evitar pèrdues d'aigua i per la neteja d'algues
d'avantcanal, no es disposa de camí de servei a cap dels dos costats de
l'avantcanal (tram no revestit).
A més a més, la rampa existent d'accés està deteriorada, inaccessible i no
permet l’accés en maquinària dins del propi avantcanal.
Sobreeixidor-Biga deflectora

Donat que no hi ha cap protecció a l'entrada de l'avantcanal i que la Central
Hidroelèctrica té un dispositiu deflector i reixa auto-netejant, en situació
d'avinguda hi ha una gran quantitat de flotants que entren a l’avantcanal. Aquests
flotants haurien de retornar al riu en arribar a la línia de comportes, mitjançant la
biga deflectora, a través del sobreeixidor existent a la part esquerra, però això no
succeeix. El motiu principal d'eliminar els flotants és l’optimització de la gestió de
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l'aigua, ja que aquests flotants podrien taponar alguna de les tres comportes que
alimenten el canal de la dreta de l’Ebre i reduir el cabal concessionat.






L'aigua que circula pel canal no té la velocitat suficient en sentit transversal
per a conduir els flotants cap al sobreeixidor, ja que el flux principal és el que
condueix cap al Canal Principal.
La cota del llavi del sobreeixidor és massa alta de manera que la làmina
d'aigua del sobreeixidor és molt petita amb la qual cosa les velocitats en
l'entorn del sobreeixidor són molt baixes i els troncs d'un cert diàmetre no
poden travessar-lo.
La passarel·la de coronació del sobreeixidor deixa molt poca alçada lliure per
a la circulació de pas dels flotants, que de vegades hi queden atrapats.
La biga deflectora té un angle molt obert i no dirigit cap al sobreeixidor, per la
qual cosa no condueix adequadament els flotants cap al mateix. La biga
només ocupa una meitat del canal, perquè l'altra ha de quedar lliure per a la
navegació.

3. Objecte de les obres
Les actuacions del projecte són necessàries per aconseguir l'optimització de
l'aigua:
 Modernitzar la xarxa de reg, adaptant-la a les necessitats actuals i refermar la
concessió.
 Disminuir pèrdues d'aigua per filtració i evitar taponaments de les comportes
d'origen del canal amb els flotants.
 Millorar l’eficiència de distribució del sistema de gestió i distribució de l’aigua
del canal.
 Disposar d'un camí de servei per poder garantir i distribuir òptimament el
cabal concessionat i executar les obres de nova construcció i posterior
manteniment, que precisa la neteja, entre d'altres, d'algues amb tractors amb
braç Herder que la Comunitat té adaptats.

4. Aplicació de la metodologia de treball col·laborativa Building Information
Modelling (BIM)
El 5 de febrer del 2019 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/188/2019, de
21 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre
de 2018. En el cas de la present licitació, no és obligatòria la implementació de la
metodologia BIM al contracte atès que l’import de licitació de l’obra és inferior a
l’import establert pels contractes subjectes a regulació harmonitzada.

5. Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre no
disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats d’execució
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d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
6. Conclusió
Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació de l’execució de les obres
incloses al contracte codi: CGRCDE006.

Redactat per:
Secretari de la Comunitat de Regants

Signat: : D. JOSEP DAMIÀ MARGALEF
TOMAS

Aprovat per:
El President de la Comunitat de Regants

Signat: D. MANEL FERRÉ AIXENDRI

Amposta a 26-04-2021
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