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INFORME
JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Objecte contracte:

Codi:

Redacció del projecte i execució de les obres d'ampliació i
remodelació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de
Rubí. TM El Papiol i Sant Cugat del Vallès. Comarca del Baix
Llobregat i del Vallès Occidental.
CTN1900424

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP), 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 la redacció del projecte i l’execució de les obres corresponents
a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent.
En concret, l’actuació objecte d’aquest informe està prevista a l’epígraf amb Codi. C1.068
del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
(2016-2021) aprovat mitjançant Decret 1/2017 de 3 de gener.
Les obres consisteixen en l’ampliació i remodelació de l’EDAR de Rubí implementant 1
nova línia de tractament biològic per assolir una capacitat nominal total de 27.500 m3/dia.
El detall tècnic de l’obra es defineix a l’ Avantprojecte d’ampliació i remodelació de
l’EDAR de Rubí, de desembre de 2017.
2. Justificació de la contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució
de les obres
La contractació conjunta de la redacció del projecte constructiu i la posterior execució de
les obres és una figura prevista a la LCSP, concretament en el seu article 234.
Certament, la seva aplicació es considera de caràcter excepcional i es limita a
determinats supòsits vinculats a aspectes tècnics.
El disseny del procés de l’EDAR de Rubí resulta complex i requereix de la participació de
professionals especialitzats en diferents disciplines, no únicament vinculades al sector de
la construcció, sinó, també, al món científic i mediambiental. Aquesta complexitat està
motivada, entre d’altres factors, per la gran variabilitat de les característiques de l’aigua
residual a tractar al llarg del temps, de manera que no existeixen solucions úniques que
permetin resoldre, de forma estandarditzada, la problemàtica dels abocaments d’aquesta
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població. Addicionalment, les condicions ambientals del medi receptor també condicionen
els resultats a obtenir en funció de la seva sensibilitat als diferents paràmetres,
especialment al nutrients com ara el fòsfor o el nitrogen, amb uns rendiments d’eliminació
molt restrictius en aquest cas concret.
Per altra banda, les empreses del sector han desenvolupat, al llarg del temps, tecnologies
de tractament adaptades a les diferents casuístiques que es poden presentar, moltes
d’elles subjectes a patents comercials o al secret industrial.
Atenent a aquests fets, la redacció directa d’un projecte constructiu en aquest cas
suposaria la impossibilitat d’accedir a les millors tecnologies disponibles i, per tant, a
adoptar un disseny convencional, poc específics, poc eficients i difícilment adaptats a
aquest cas concret, tot posant en risc l’assoliment de l’objectiu ambiental últim atesa la
desvinculació de l’empresa encarregada de l’execució de les obres que es limitaria a
reproduir, físicament, allò que diu el projecte constructiu.
Així, resulta òptim vincular la redacció del projecte constructiu d’aquesta estació de
tractament d’aigües amb l’empresari encarregat de la seva execució, amb l’aportació dels
seus coneixements i de les seves solucions tecnològiques, tot vinculant la correcta
funcionalitat de la instal·lació a la consecució dels objectius de qualitat en l’aigua tractada.
Addicionalment, el Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord de 24 de maig de
2016, va crear la Comissió Inter departamental per a la implantació d’una metodologia de
treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information
Modelling (BIM) a l’obra pública i a les obres d’edificació promogudes per l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. En aquest sentit, la modalitat de
contractació conjunta de la redacció del projecte constructiu i la posterior execució de les
obres resulta la figura que, dins del marc normatiu actualment vigent, s’adapta millor a la
metodologia BIM, la qual es requereix en el cas de la present licitació.

3.

Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA

El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de
Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de
les seves funcions.
L’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a l’ACA, entre les
quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, construcció, explotació i
manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació objecte d’aquestes
actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA.
4.

Justificació de la insuficiència de mitjans

Atenent al volum de projectes a redactar, al seu abast, especialització i complexitat,
actualment l’ACA no disposa dels recursos materials (maquinari i programari) que
permetin cobrir les necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com
tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional, especialització i
disponibilitat suficients.
Pel que fa al servei d’explotació atenent al seu abast, especialització i complexitat,
actualment l’ACA tampoc disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
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necessitats d’execució d’aquesta prestació amb mitjans propis, com tampoc disposa del
personal necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
Elisabet Mas Asturias
Data :2019.05.27
18:37:55 CEST
Raó:Directora de l'Àrea
d'Execució
d'Actuacions
Lloc : Barcelona

La funció del personal del que disposa l’Àrea d’Execució d’Actuacions és, doncs, la del
seguiment i supervisió tècnica i administrativa dels projectes, així com la coordinació dels
diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes
necessaris per a dur-los a terme.
5.

Conclusió

Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació de l’execució de la redacció del
projecte i execució de les obres amb explotació durant l’any de garantia incloses al
contracte codi: CTN1900424
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