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INFORME
JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Objecte contracte:

Codi:

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT I
DEPURACIÓ EN ALTA D'ESCALADEI. TM MORERA DE
MONTSANT.
CTN2100740

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
així com d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Agència Catalana de
l’Aigua (en endavant, ACA) per a portar-los a terme amb mitjans interns.

1.

Import del contracte

69.413,38 (IVA exclòs).

2.

Justificació de les necessitats

L’objecte del contracte és la redacció d’un projecte constructiu que ha de definir les obres
corresponents a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent.
L’actuació objecte d’aquest informe està prevista a la planificació hidrològica vigent. En
concret, està prevista amb el Codi A1 Programa de sanejament d’aigües residuals
urbanes de la comunitat autònoma de Catalunya del Plan Hidrológico del Ebro (20152021) “EDAR i colectores de Escaladei” aprovat per Reial Decret 1/2016, de 8 de gener.
L’actuació està recollida amb el codi C2.112, Sanejament i depuració d'Escaladei a
l’ACORD GOV/120/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova la relació de les obres i
actuacions hidràuliques a la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques de l'Ebre i
del Xúquer a incorporar en les planificacions hidrològiques respectives del període 2022 –
2027.
Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s’indica que aquest
es determina de manera orientativa, d’acord amb la informació bàsica de la que es
disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en
detall l’actuació i se’n pot definir el cost.
Actualment el nucli d’Escaladei al municipi de Morera de Montsant no disposa de xarxa
de sanejament en alta. Es fa necessària per tant, la redacció d’un projecte constructiu que
permeti executar les obres necessàries per resoldre el sanejament i depuració d’aquest
nucli.
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El detall tècnic, el pressupost i les necessitats del projecte es defineixen amb detall i
precisió en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques particulars.

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. 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 dels serveis externs per a la
redacció del projecte constructiu inclòs al contracte codi: CTN2100740.
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