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Informe justificatiu de la contractació
Títol del contracte: MOSTREIG I DETERMINACIÓ DE L'ESTAT ECOLÒGIC DE LES
ZONES HUMIDES DE CATALUNYA, EN EL PERÍODE 2021-2024.
Període previst: des de la formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2024.
Import calculat (de referència): 354.018,56 euros (IVA no inclòs).
Marc normatiu i oportunitat dels treballs
Segons el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
és l’administració hidràulica única de la Generalitat de Catalunya i li correspon, entre d’altres
funcions, el seguiment i la vigilància de la qualitat ambiental de les aigües del territori de
Catalunya.
Així mateix, de conformitat amb la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) (2000/60/CE),
l’administració hidràulica ha d’establir uns plans de seguiment i control que permetin oferir
una visió general, coherent i completa de l’estat i potencial ecològic i l’estat químic de les
masses d’aigua superficials, i que proporcionin els mitjans i el coneixement necessari per
revisar els programes de mesures i el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de
Catalunya. En aquest sentit, l’annex V de la DMA defineix les particularitats que ha de tenir
aquests controls, com ara els elements de mesura, les freqüències de mostreig, etc., i
aquests han d’executar-se en cicles de 6 anys de manera coordinada amb la vigència dels
Plans de gestió de conques i Programes de mesures associats.
D’altra banda, tant el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2003, que recull la DMA, com el Reglament de la Planificació
Hidrològica (Decret 380/2006), inclouen els programes de control i el deure de la Generalitat
de Catalunya d’elaborar aquest tipus de plans; en concret, obliguen a establir els
instruments necessaris i seleccionar els elements de mesura i el procediment d’execució del
programa durant un període de 6 anys, prorrogable periòdicament cada sexenni sempre que
se’n faci una revisió prèvia.
Actualment, els controls al Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2019-2024
estan aprovats mitjançant l’ACORD GOV/80/2019, de 4 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya per al període
2019-2024.
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Es proposa també dur a terme accions de control de l’estat i el potencial ecològic i l’estat
químic a les conques intercomunitàries a Catalunya en exercici de la funció de policia
traspassada, que han de permetre avaluar la correcta gestió i eficàcia de les actuacions
programades per l’ACA en l’exercici de les seves funcions en aquest territori. La funció
executiva de policia del domini públic hidràulic a l’àmbit de la part catalana de les conques
compartides va ser objecte de traspàs exprés de l’Administració hidràulica de l’Estat a la
Generalitat mitjançant el Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria
d’obres hidràuliques. Aquesta atribució de competències es troba recollida en l’article 117.3
de l’Estatut, i els articles 4.c i 8.2.b del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya. El contingut de la funció executiva de policia està definit legalment en l’article 94
del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
Entre les funcions que hi relaciona, a més a més de la inspecció i control del domini públic
hidràulic i la vigilància del compliment de les condicions de les autoritzacions i concessions
relatives al domini públic hidràulic i de les obres que es derivin de les referides autoritzacions
i concessions, també inclou expressament el control de la qualitat de les aigües.
Amb relació a les actuacions de vigilància de les masses d’aigua, les xarxes de control de
l’ACA han estat, fins a l’actualitat, l’eina fonamental del control de les aigües, atès que
proporcionen una informació valuosa i necessària per tal de complir amb els requeriments
mínims del seguiment del medi segons el que estableix la DMA, i la protecció dels usos de
l’aigua.
D’acord amb el que s’ha exposat, i tenint en compte que el control dels elements d’estat
ecològic objecte d’aquesta justificació són d’obligat compliment d’acord amb l’Annex V de la
DMA i del Reglament de la planificació hidrològica, i que l’ACA no pot dur a termes aquestes
tasques mitjançant els recursos propis, es proposa la contractació dels treballs de Mostreig
i determinació de l'estat ecològic de les zones humides de Catalunya, en el període
2021-2024.

Objecte dels treballs
Els treballs inclouen el mostreig, la determinació de mostres i el càlcul d’indicadors
necessaris per a la valoració de l’estat ecològic de les masses d’aigua zones humides
aprovats pel Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, i en
compliment de la normativa vigent ja esmentada (especialment l’ACORD GOV/80/2019, de 4
de juny, pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2019-2024).
Aquestes feines es programen per sexennis, contractant-se ara el període 2021-2024.
Concretament, els treballs inclouen:



Determinació a camp i a laboratori de paràmetres fisicoquímics
Mostreig, determinació i càlcul d’indicadors de fitoplàncton
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Mostreig i determinació de macro i microinvertebrats, i càlcul d’índexs biològics
Mostreig i determinació de l’índex ECELS
Recollida, preservació i transport de mostres d’aigua per a l’anàlisi de substàncies
prioritàries
Elaboració d’un informe final

Contractació per lots
No es proposa la divisió en lots degut a què les feines a contractar tenen una mateixa unitat,
i depenen de les tasques executades al camp. Tots els indicadors que cal analitzar es
mostregen en el mateix moment, i poden realitzar-se per un mateix equip de professionals.
Els desplaçaments i mostrejos representen una part important del cost del contracte. Dividir
les feines suposaria duplicar esforços de mostreig i, en conseqüència, augmentar els costos.
Una mateixa empresa que disposi dels mitjans tècnics i materials requerits pot realitzar totes
les tasques contemplades. Per tant, no es considera convenient dividir en lots atenent al
tipus de fina a fer.
D’altra banda, tampoc es considera adequat dividir en lots atenent el temps, ja que s’ha
considerat important contractar juntes tots els mostrejos programats al PSIC. La contractació
de tot el cicle de Seguiment i Control assegura una homogeneïtzació de criteris i facilita el
tractament conjunt de tota la informació, per poder servir no només a l’objectiu en sí de la
diagnosi ambiental, sinó també a la determinació de les mesures de gestió quan calguin. Cal
tenir en compte que la diagnosi definitiva de les masses d’aigua es fa agrupant tots els
resultats d’un cicle complert de PSIC.
D’altra banda, un dels objectius és realitzar una valoració conjunta de totes les dades
obtingudes. Això fa necessari la contractació conjunta de totes elles, i dona un valor afegit
als treballs contractats.

Insuficiència de mitjans
El mostreig en zones humides requereix un material específic que, en alguns casos, té un
elevat cost (embarcació, aparells específics de mostreig, etc.). L’Agència Catalana de
l’Aigua no disposa actualment d’aquest material, l’ús del qual quedaria limitat a unes quantes
jornades a l’any. Tampoc disposa del personal adequat (formació).
D’altra banda, els elements biològics que després s’han d’analitzar requereixen d’un
personal fortament especialitzat que garanteixi uns resultats robustos, que posteriorment
determinaran l’estat de la massa d’aigua i la necessitat o no d’implementar mesures de
gestió per assolir els objectius ambientals inclosos en la planificació hidrològica.
L’Agència Catalana de l’Aigua no disposa actualment del personal amb el coneixement
específic i adequat per aquests treballs, ni disposa tampoc dels mitjans materials per
realitzar aquestes tasques.
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Per aquests motius, es proposa la contractació externa d’aquests treballs.
Valor estimat
El valor estimat del contracte és de 354.018,56 € (IVA no inclòs) per al període des de la
formalització del contracte a 31 de desembre de 2024.
Conclusió
Per les raons exposades, urgeix dur a terme la contractació dels treballs de “Mostreig i
determinació de l'estat ecològic de les zones humides de Catalunya, en el període
2021-2024”, i es proposa la seva contractació per un import de licitació de 354.018,56 euros
(IVA no inclòs), en un termini d’execució des de la formalització del contracte a 31 de
desembre de 2024.

Cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües
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