Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Resolució per la qual s’encarrega a Tragsa, S.A. la realització de les obres de millora
al creuament del riu Canals amb el Canal Principal d’Urgell.
Antecedents
1. El riu de les Canals té el seu inici al barranc dels fondos i finalitza com a clamor de les
Canals al riu Segre al municipi de Lleida, al costat del polígon industrial El Segre. La conca
vessant del barranc té una superfície d’uns 14,25 km2, prolongant-se fins als termes de
Maldà i l’Espluga Calba.
El municipi d’Arbeca està situat dins la conca vessant del riu de les Canals i del riu Corb, els
quals són afluents directes del riu Segre, pertanyent a la demarcació de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
Les obres de millora a la llera del riu Canals a executar són per prevenir els efectes
negatius de les avingudes d’aigua sobre les infraestructures de reg i desguàs dels Canals
d’Urgell i alhora sobre el municipi d’Arbeca.
Recentment, durant l’episodi d’aiguats de la DANA d’octubre de 2019 i el temporal Glòria de
gener de 2020, es van poder constatar els efectes devastadors sobre la infraestructura del
Canal Principal d’Urgell, a la seva xarxa de reg i desguassos i a la població d’Arbeca que
pot causar l’avinguda del riu Canals, causant danys molt importants sobre les
infraestructures existents i posant en greu risc la població resident en zones properes al riu.
A part d’afeccions i danys a infraestructures viàries, elèctriques, d’aigua potable, de regadiu,
les inundacions i desbordaments provocats per les avingudes del riu Canals provoquen
inundacions de zones residencials i zones lúdic-esportives (piscines municipals, pistes
d’atletisme i camp de futbol), així com de la carretera C-233.
2. L’Empresa de Transformació Agrària, S.A (TRAGSA) és una empresa pública estatal.
Segons el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrer, pel qual es desenvolupa el règim jurídic
l’Empresa de Transformació Agrària, S.A i les seves filials, s’indica que TRAGSA té la
consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat,
de les comunitats autònomes i dels poders adjudicataris dependents de les mateixes.
En el compliment de les seves funcions té la consideració de mitjà propi instrumental i de
servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que
en depenen o hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i dels
ajuntaments, a l’efecte del que estableix la normativa de contractes del sector públic. Les
relacions de l’ens amb els departaments i els ens, organismes o entitats dels quals és mitjà
propi instrumental i de servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant
encàrrecs que han d’especificar, com a mínim, l’abast de la prestació, la previsió dels
costos i el sistema de finançament.
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Fonaments de dret

1. Article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
2. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. Article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Article 12.j) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
6. Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.
7. Reial decret 69/2019, de 15 de febrer, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de
l’empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) i de la seva filial
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., SM.E., M.P. (TRAGSATEC).
Ateses les consideracions exposades i a proposta de la persona titular de la Secretaria
d’Agenda Rural,
Resolc
Primer.- Encarregar a TRAGSA, S.A. la realització dels treballs previstos en l’Annex 2 i
d’acord amb les condicions d’execució i liquidació que s’incorporen com a Annex 1 per un
import màxim de 316.406,59 € (IVA inclòs), import que anirà a càrrec de la partida
pressupostària D/660000400/5620/0000
Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa TRAGSA, S.A.
Barcelona

David Mascort Subiranas
secretari general del
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
P.D. (Resolució ACC/469/2022, 24 de febrer, DOGC núm. 8616, de 1.03.2022)
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Annex 1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LIQUIDACIÓ.
Objecte.TRAGSA, S.A. portarà a terme els treballs que es relacionen en l’Annex 2
TRAGSA, S.A. portarà a terme aquests treballs a l’empara dels quals disposa la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic atès la seva condició de mitjà
propi i Servei Tècnic de l’Administració de la Generalitat.
Finançament.El pressupost per a l’execució d’aquests treballs és de 316.406,59 € (IVA inclòs). L’actuació
serà realitzada amb mitjans propis de TRAGSA d’acord amb les tarifes TRAGSA 2019
actualitzades i publicades en la Resolució de 27 d’abril de 2021 («BOE» núm. 102, de 29
d’abril de 2021).
Vigència.El termini per a l’execució d’aquests treballs començarà l’endemà de la signatura de
l’encàrrec i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
Mitjans d’execució.TRAGSA, S.A. haurà de portar a terme l’execució d’aquests treballs directament i
únicament, quan així sigui necessari, podrà procedir a la subcontractació. De manera que,
en cas de subcontractació TRAGSA, S.A. ha de complir amb el que disposen en aquesta
matèria la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el Reial decret 69/2019, de 15
de febrer, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de l’empresa TRAGSA i de la seva filial
TRAGSATEC, S.A.
Així mateix, TRAGSA, S.A. es compromet a vigilar el compliment de la normativa sobre
Seguretat i Salut que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos
Laborals, així com, la Llei 54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals a través del vigent Servei de Prevenció de la seva empresa.
A més, TRAGSA, S.A. vetllarà i prendrà les mesures necessàries pel compliment de la
confidencialitat i de la protecció de dades d’acord amb la normativa reguladora de protecció
de dades de caràcter personal d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i d’acord
amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
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dels drets digitals; així com, aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de
caràcter personal que sigui d’aplicació.
Execució dels treballs.Els treballs s’hauran d’executar d’acord amb les condicions tècniques que es detallen en
l’Annex 2.
Pagament.El pagament s’efectuarà prèvia presentació de les factures i certificats de la unitat
responsable de la correcta realització dels treballs.
Annex 2. TASQUES O TREBALLS A DESENVOLUPAR
Les actuacions de l’encàrrec de gestió a la empresa pública estatal TRAGSA per a la
realització de les obres de millora al creuament del riu Canals amb el Canal Principal
d’Urgell són les següents:
-

-

-

-

Ampliació de l’obra de pas del riu Canals
o Construcció nova obra de pas del riu Canals mitjançant una doble conducció de 4 m
de base i 2 m d’alçada, amb marcs de formigó armat prefabricat. La longitud del pas
serà de 24 m.
o Col·locació dels marcs de formigó sobre una base de formigó de neteja H-150 de 10
cm de gruix, assentat sobre base granular de 1,0 m de fondària amb material
granular.
o Consolidació dels murs de contenció i transicions dels terraplens amb escullera
formigonada.
Adequació cuneta i pas de la carretera
o Millora a la carretera C-233 que circula en paral·lel al Canal d’Urgell en el punt de
creuament, abocant les seves cunetes oest a l’embocadura del pas del riu. L’espai
entre la carretera i el Canal estarà conformat per una arqueta de 9 m de llarg i 4 m e i
3 m d’alçada, construïda mitjançant murs de formigó armat.
Canal principal d’Urgell
o Excavació del terreny i enderrocament de 25,5 metres de la conducció del Canal en
la zona de la construcció del pas.
o Restitució del canal principal mitjançant la construcció d’un canal en secció
rectangular amb murs i solera de formigó armat de dimensions 6,90 m d’amplada per
2,75 m d’altura i murs de 25 cm de gruix, realitzant les connexions corresponents en
els punts d’inici i final.
o Obra de descàrrega del canal al riu amb una conducció de 800 mm de formigó armat
i comporta metàl·lica de 800 mm.
Control de qualitat, gestió de residus i mesures de seguretat i salut laboral
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La redacció del projecte es va fer el desembre de 2021, per tant, el pressupost es va
calcular en d’acord amb les tarifes TRAGSA 2019 actualitzades i publicades en la
Resolució de 27 d’abril de 2021 («BOE» núm. 102, de 29 d’abril de 2021).
En data d’abril de 2022, aquestes tarifes s’han actualitzat i publicat en la Resolució de
6 d’abril de 2022 («BOE» núm. 86, d’11 d’abril de 2022), amb conseqüència s’ha
actualitzat el pressupost del projecte (lot 1 i 2), el qual s’annexa, sent els costos de
realització de l’actuació de 316.406,59 € (21% IVA inclòs). Els costos inclouen tot el
que resulta necessari per a desenvolupar l’actuació.
Atès que l’actuació s’ajusta de forma majoritària al concepte de treballs d’edificació i
l’import dels materials supera el 40% de la base imponible, l’actuació ha d’estar
subjecta a l’IVA del 21% en aplicació dels criteris de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i segons resposta rebuda per la
Direcció General de Tributs l’any 2015, en diferents consultes efectuades per l’actual
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), doncs compleix les condicions
per ser qualificada com a lliurament de bens.
-

Detall de les partides a executar:

01. Obra civil (lot 1)
Pas del riu Canal
Unitat
Descripció
m
Marco prefabricado de hormigón, de 4 m de anchura y 2 m de altura,
m
Tubería de hormigón armado d 600 mm, colocada (P - 32)
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
m³
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra (P - 18)
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de
m³
pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. (P 20)
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin
m²
incluir medios auxiliares (P - 22)
m³
Escollera de 500-1000 kg, rejuntada con hormigón (P - 10)
Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
m
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente (P– 3)
Ud.
Arqueta prefabricada de hormigón 1,2x1,2 m y h 1,5 m, colocada (P -6)
m
Recrecido de arqueta prefabricada de hormigón 1,5x1,3 hasta cota del terreno (P - 30)
kg
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra (P - 21)
TOTAL
Clavegueram
Pozo de registro prefabricado armado de 1.20 m de diámetro, con una profundidad máxima
Ud.
de 3,5 m para tubos de hormigón, Incluye suministro y colocación con de reducción, pates,
tapa. (P - 28)
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
m³
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. (P - 1)
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo
m³
hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se
deben valorar aparte. (P - 23)
m³
Carga y transporte a vertedero, incluido canon (P - 34)
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Preu
2.201,84
98,51

Mesura
48,000
54,000

Import
105.688,32
5.319,54

93,40

24,820

2.318,19

15,37

24,820

381,48

24,88

120,000

2.985,60

89,74

26,950

2.418,49

128,29

28,000

3.592,12

927,10
3,000
634,79
4,500
1,76 1.249,000

2.718,30
2.856,56
2.198,24
130.539,84

949,10

1,000

949,10

4,72

48,000

226,56

23,18

8,640

200,28

17,71

8,640

153,01
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Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
máxima de 20 km. (P - 2)
m
Tubería de hormigón armado d 600 mm, colocada (P - 32)
TOTAL
01. Obra civil (lot 2)
Canal principal d’Urgell
kg
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
m³
puesta en obra.
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de
m³
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin
m²
incluir medios auxiliares.
m³
Zahorra artificial 0/20
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido
m³
de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.
Ud.
Compuerta mural de 800 mm
m³

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 3a planta
08007 Barcelona
Telèfon.: (93) 304 67 00
Fax: (93) 304 67 03
http://www.gencat.net/darp

24,28

22,000

534,16

98,51

24,000

2.364,24
4.427,35

1,76 7.469,050

13.145.53

93,40

84,790

7.919,39

15,37

84,790

1.303,22

24,88

293,250

7.296,06

15,59

108,380

1.689,64

97,31

21,680

2.109,68

3.228,40

1,000

3.228,40
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m

Tuberia de hormigón armado d 800 mm, colocada
Formación de junta de dilatación interior, en piezas hormigonadas in situ, con junta de PVC
con bulbo central de 30 cm de anchura y doble nervio, incluido poliestireno expandido, sellado
m
con masilla de poliuretano monocomponente y parte proporcional de retales, angulos, cruces
y uniones
Formación de junta de trabajo en piezas hormigonadas in situ con perfil de caucho expansivo
m
de 5x20 mm, colocado en el interior,
m³
Zahorra natural, extendido y compactación
TOTAL
Pas del riu Canal
m³
Zahorra natural, extendido y compactación
Partida alzada de retirada, limpieza, recogida, clasificació y numeración de las piedras
PA
estructurales del paso inferior existente. Carga en palets y transporte a almacén.
m³
Escollera de 500-1000 kg, rejuntada con hormigón
TOTAL
Carretera
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de
t
90 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall
(Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de
t
90 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall
(Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
2
m
neumático, incluso limpieza y despeje de escombros.
Carga y transporte a vertedero, incluido canon
m3
TOTAL
02. Control de qualitat
03. Seguretat i salut
04. Gestió de residus
05. Moviment de terres
Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.)
presentes en el cauce y sus riveras, realizado mediante retroaraña con apero de
m²
desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie
ejecutada.
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
m³
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno
compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
m³
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
m³
vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
m³
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
m³
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
m³
máxima de 20 km.
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo
m³
hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se
deben valorar aparte.
Carga y transporte a vertedero, incluido canon
m3
TOTAL
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123,91

12,000

1.486,92

11,62

12,900

149,90

7,17

51,000

365,67

21,58

47,250

1.019,66
39.714,07

21,58

20,000

431,60

5.995,50

1,000

5.995,50

89,74

57,050

5,119,67
11.546,77

153,40

22,000

3.374,80

153,40

12,600

1.932,84

7,93

90,000

713,70

17,71

9,000

159,39
6.180,73
1.300,00
2.903,54
1.431,57

1,51

360,000

543,60

1,06 2.943,080

3.119,66

27,91

103,010

2.875,01

0,41 3.046,090

1.248,90

1,62 3.046,090

4.934,67

1,26 1.630,890

2.054,92

24,28

237,790

5.773,54

23,18

253,030

5.865,24

17,71

253,030

4,481.16
30.896,70
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-

Resum pressupost (lot 1 i 2):

Capítol 01. Obra civil

Import
192.408,76

Capítol 02. Control qualitat

1.300,00

Capítol 03. Seguretat i salut

2.903,54

Capítol 04. Gestió de residus

1.431,57

Capítol 05. Moviment de terres
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

30.896,70
228.940,57 €

Costos indirectes 7,5% s/ 228.940,57

17.170,54 €

Despeses Generals 6,25% s/ 246.111,11

15.381.94 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ 261.493,05 €
21% IVA

54.913,54 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA 316.406,59 €

