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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DINTRE DEL CICLE DE L’AIGUA I DE
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT A OBRES DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI
DE CASTELLDEFELS

- Necessitat i idoneïtat de la contractació
El Cicle integral de l'Aigua és el recorregut realitzat per l'aigua des que es capta en estat brut
en la Naturalesa, fins a la seva disponibilitat potabilitzada a les nostres llars i, tancant en sentit
invers, el que realitza l'aigua per reintegrar-convenientment depurada a la Natura. Comprèn el
proveïment d'aigua potable i el sanejament i depuració de les aigües residuals: el cicle s'inicia
amb la captació i potabilització d'aigua; posteriorment és distribuïda per al seu consum i,
finalment, les aigües residuals són recollides i depurades perquè puguin ser retornades a el riu
sense perjudicar el medi ambient.
Per tal que fa a les aigües residuals, el clavegueram és una infraestructura essencial per al bon
funcionament, la gestió i el tractament de les aigües que es generen. Per aquest motiu
requereix una important i constant tasca de manteniment, neteja i conservació per a que el
funcionament sigui òptim en tot moment per una empresa especialista. La neteja de la xarxa
de clavegueram és necessària per aconseguir que tant les aigües residuals com les pluvials
circulin sense que cap element sòlid pugui obstaculitzar el recorregut i assegurar la seva
correcta evacuació.
El manteniment també dependrà del bon ús que la ciutadania faci del clavegueram municipal.
Per aquest motiu, l’empresa especialista, com a plena coneixedora de les deficiències de la
xarxa tant físicament com de l’ús que se’n fa, també s’encarregarà d’accions medi ambientals,
tals com formacions i campanyes de sensibilitzacions entre d’altres.
El municipi de Castelldefels disposa de xarxa de clavegueram municipal separativa, on la xarxa
de clavegueram residual té una longitud aproximada de 140 km i uns 5.925 pous de registre.
La xarxa de clavegueram pluvial té una longitud aproximada de 104 km, més de 1.806 pous de
registre i disposa 5.550 embornals i 227 reixes interceptores. Les xifres són sense comptar la
xarxa del sector Bellamar que s’incorporarà posteriorment. Segons els amidaments del
Projecte d'obres ordinàries del sector Bellamar, al t.m. de Castelldefels s’incorpora
aproximadament 14km de xarxa residual y 11,5km de xarxa pluvial sent un augment del
11,50% i 11,40% respectivament.
L’Ajuntament de Castelldefels té l’obligació de prestar el servei de clavegueram municipal tal
com disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Conjuntament amb el manteniment ordinari, normatiu i preventiu programat del clavegueram
és precís poder realitzar obres de millora i d’urgència per tal de mantenir en perfecte estat la
totalitat de la xarxa.
Per aquest motiu és necessari i es proposa la contractació, per una banda, del servei de
manteniment del clavegueram municipal i per altra banda, del servei de Coordinador de
Seguretat i Salut, per tal d’assumir la coordinació de les activitats de l’obra per garantir que les
diferents empreses (contractistes i subcontractistes) i el personal autònom apliquin els
principis de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball d’una manera
responsable i d’acord amb la legislació i les bones practiques.
És precís l’externalització del servei, degut a que l’Ajuntament no disposa de personal
especialitzat ni mitjans propis, per la qual cosa es proposa aquest contracte amb una empresa
externa, per a garantir la màxima qualitat i eficiència del servei al ciutadà.
L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats
per Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides responen
als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 6 “Aigua neta i sanejament”, 11
“Ciutats i comunitats sostenibles”, 14 “Vida submarina” i 13 “Acció climàtica”. De la mateixa
manera, Castelldefels s'ha compromès amb la signatura del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses a
superar els objectius establerts per la Unió Europea per al 2020, reduint les emissions de CO2
com a mínim el 20% mitjançant actuacions d'eficiència energètica.
Degut a que l’objecte del contracte ho permet, es preveu la realització independent de cada
una de les parts mitjançant la seva divisió en els següents lots:
LOT 1: Manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle integral de l’aigua.
LOT 2: Servei de Coordinador/a de Seguretat i Salut per les obres referides al clavegueram
municipal.
- Justificació d’insuficiència de mitjans personals
És precís l’externalització del servei, degut a que l’Ajuntament no disposa de personal
especialitzat ni mitjans propis per a fer-se càrrec del manteniment del clavegueram i del servei
de Coordinador/a de seguretat i salut.
- Existència de crèdit i valor estimat
LOT 1:
El valor estimat del contracte aproximat serà de 1.134.596,60 euros (IVA inclòs).
La durada del lot 1 serà de cinc anys a comptar des de l’endemà de la data de la seva
formalització, o de la data que consti al contracte, sense possibilitat de prorrogar un cop
arribat el seu venciment.

LOT 2:
El valor estimat del contracte aproximat serà de 8.000,00 euros IVA inclòs exclosa les
pròrrogues.
La durada del lot 2 serà d’un any a comptar des de l’endemà de la data de la seva
formalització, o de la data que consti al contracte, amb la possibilitat de prorrogar un cop
arribat el seu venciment per quatre períodes de màxim un any cadascun de forma que la
durada total de contracte, prorrogues incloses, no podrà excedir de 5 anys.
- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
Persona responsable del contracte: Jose Manuel Valero Garcia, cap de l’UI d’Infraestructures
Regidoria del qual depèn: Eva López, regidora de Via Pública

Cap de la UI d’Infraestructures

