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RESOLUCIÓ D’ENCÀRREC DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA A
FORESTAL CATALANA SA DE TREBALLS DE SEGUIMENT, CONTROL I
ERRADICACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES AQUÀTIQUES A LA CONCA DEL RIU
BESÒS
I.- L’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) té assumides les funcions de
planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de
Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 del Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 lletra i) del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, del
Reglament de la planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica
del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya és el de vetllar per la conservació i
manteniment dela xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric.
Amb caràcter general, les actuacions de seguiment, control i erradicació d’espècies
exòtiques invasores han de respondre als objectius de la planificació, per tal de poder
assignar els recursos econòmics necessaris.
II.- El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya, aprovat per Acord de Govern 1/2017, de 3 de gener, preveu una sèrie de
mesures per la gestió de les espècies invasores, amb les actuacions necessàries per
vetllar pel bon estat ecològic, mitjançant una adequada gestió (capítol A.4 Gestió
d’espècies invasores).
III.- Forestal Catalana, S.A. és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya en
forma de societat mercantil anònima que té la condició de mitjà propi instrumental i
servei tècnic del’Administració de la Generalitat de Catalunya, dels ens i entitats que hi
estan vinculats, els quals tenen la consideració de poders adjudicadors, de conformitat
amb l’article 1 dels seus Estatuts aprovats per Acord de Govern dels dies 19 i 22 de
desembre de 1987 i modificats per Acord GOV/139/2011, d’11 d’octubre de 2011, per
Acord GOV/71/2013, de 28 de maig de 2013 i per Acord GOV/76/2019, de 28 de maig.
Forestal Catalana, S.A. porta a terme, entre d’altres, la contractació i prestació de
serveis, assistències tècniques, consultories, treballs de manteniment i
desenvolupament de programes de gestió, preservació i conservació de la flora, la
fauna, de gestió del medi natural i marí i d'interès general, i la realització de qualsevol
actuació relacionada amb el cicle de l’aigua, la protecció, l’administració i la gestió de
forests i espais naturals protegits i en general dels recursos naturals, la gestió i
l'explotació d'activitats econòmiques relacionades amb recursos o valors
mediambientals i qualsevol altra relacionada directament o indirectament amb el medi
ambient, el desenvolupament sostenible i el desenvolupament territorial.
IV.- L’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
pel 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, disposa que
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els poders adjudicadors es poden organitzar executant de manera directa prestacions
pròpies dels contractes de serveis, a canvi d’una compensació tarifària, i valer-se
d’una altra persona jurídica diferents d’ells, amb l’encàrrec previ a aquesta, sempre
que la persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi
personificat respecte d’ells, de conformitat amb el que disposen els apartats segons,
tercer i quart de l’article 32 i del que es desprèn de la Directriu 2/2018 de la direcció
general de contractació pública, per la qual es fixen criteris sobre el règim transitori
dels mitjans personificats de la Generalitat de Catalunya. L’encàrrec que compleixi
aquests requisits no es considerarà contracte.
V.- Per motius d’eficàcia i ràpida actuació i execució relacionats amb el seguiment,
control i erradicació d’espècies exòtiques invasores aquàtiques a la conca del Besòs,
es considera convenient encarregar a Forestal Catalana, S.A. aquests treballs donat
que requereixen actuacions continuades, una certa agilitat i rapidesa en el
procediment d’actuació quan es detecten nous rodals, i una expertesa en el tractament
d’aquestes espècies i en l’àmbit en què es localitzen.
VI.- D’acord amb el que preveu l’esmentat article 32 de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic, aquest encàrrec és d’execució obligatòria per Forestal Catalana, S.A.
d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per l’ACA.
Per mitjà d’Acord de Govern es van aprovar les tarifes de preus oficials de Forestal
Catalana, S.A., vigents en el moment del present encàrrec i que són les que s’han
d’aplicar a les diferentsactivitats de Forestal Catalana, S.A..
Forestal Catalana, S.A. desenvolupa més del 80% de les seves activitats per a
encàrrecs de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, d’acord amb l’article 32.7 apartat b), l’import de les prestacions parcials que
pugui contractar amb tercers no ha d’excedir del 50% de la quantia de l’encàrrec i als
contractes que formalitzi amb tercers els és d’aplicació la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic. En aquestes contractacions, Forestal Catalana, S.A. ha de tenir en
consideració l’existència d’empreses
d’inserció de discapacitats i altres col·lectius
d’economia social.
El capital social de Forestal Catalana, S.A., d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, és
íntegrament públic.
VII.- Les actuacions proposades es troben incloses en el Programa de mesures del Pla
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Acord de Govern
1/2017, de 3 de gener al capítol A.4 Gestió d’espècies invasores, concretament a la
mesura A4.017.
VIII.- A l’expedient consta certificat d’existència de crèdit per a la tramitació de la
despesa amb càrrec als pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua per als anys
2021 i 2022 emès en data 22 de juny de 2021.
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els fonament de dret aplicables i
l’informe justificatiu del Director de l’Àrea de Gestió del Medi en data 15 de juny de
2021, fent ús de les competències que m’atribueix el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de
l’Aigua, a proposta del Director de l’Àrea de Gestió del Medi,
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RESOLC
1. Encarregar a Forestal Catalana, S.A., en la condició que ostenta de mitjà propi
de l’Agència Catalana de l’Aigua, el seguiment, control i erradicació d’espècies
exòtiques invasores aquàtiques, en endavant EEI, a la conca del Besòs.
2. Establir que per a la remuneració de les tasques a realitzar per Forestal
Catalana, S.A., en execució de l’encàrrec, s’aplicaran les tarifes i preus
oficials de Forestal Catalana, S.A. aprovades per Acord de Govern i vigents
en el moment de concreció de l’encàrrec.
3. Supeditar l’execució de les actuacions encarregades a les condicions següents:
Primera.- Abast i contingut de l’activitat encarregada
1. Revisar, prèviament a l’inici de l’execució dels treballs tota la documentació
que li serà facilitada pel Departament de Control i Qualitat de les Aigües
(DCQA) de l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Impulsar i coordinar l’acta de delimitació dels treballs, que s’efectuarà
conjuntament amb el representant del Consorci Tordera Besòs, tècniques
del DCQA i l’inspector de la demarcació territorial de l’ACA. Forestal
Catalana, S.A. ha de verificar que, en el cas que l’actuació afecti espais
protegits, es tingui la conformitat expressa de l’òrgan ambiental competent.
3. Redactar les actes de delimitació dels treballs, d’acord amb el model d’acta
que acompanya al present encàrrec (Annex 1) i amb els fitxers i fotografies
que s’indiquen, i d’impulsar-ne la signatura.
L’acta serà signada pel representant de l’empresa contractista (en el cas que existeixi),
per Forestal Catalana, S.A., pel personal de l’ACA designat, i pel representant del
Consorci Tordera Besòs.
Segona. Obligacions de Forestal Catalana, S.A.
1. Forestal Catalana, S.A. ha de vetllar pel compliment del calendari de treball
establert, que fixa dues fases d’execució dels treballs per cada any, i
estableix un mínim d’àmbits pels quals cal iniciar els treballs des de la
formalització de l’encàrrec.
2. En l’acta de delimitació dels treballs, Forestal Catalana, S.A., ha de vetllar
perquè els treballs a realitzar s’ajustin a les recomanacions tècniques
establertes a estudi “Assistència tècnica per a l’anàlisi i propostes per a la
gestió de l’espècie de flora exòtica invasora Alternanthera philoxeroides als
rius Mogent i Besòs” i els propis criteris d’actuacions en espais fluvials
desenvolupats a les fitxes d’actuacions de recuperació ambiental,
descarregables al següent enllaç:
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/09_proteccio_i_conservacio/04_restauraci
o_espais_ribera_connectivitat/01_recuperacio_riberes/Criteris_Actuacions_Recuperaci
oRiveres_Fitxes.pdf, dins la tipologia prevista per a cada actuació individual i amb el
pressupost màxim indicat, tenint en compte el següent:
a. S’ha d’utilitzar el Quadre de preus màxims aportats per la proposta de
treballs realitzada per Forestal Catalana, S.A.. En cas que durant
l’execució dels treballs es detecti la necessitat d’utilitzar unes unitats no
contemplades al preu establert, Forestal Catalana, S.A. ho ha de
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comunicar a l’Agència per a la seva validació i incorporació.
b. Forestal Catalana, S.A. ha d’emprar la millor tècnica possible per a
cada unitat o àmbit d’actuació.
c. Forestal Catalana, S.A. ha d’establir les indicacions per a la definició,
amb el menor impacte possible sobre l’espai fluvial, de l’obertura
d’accessos a la llera, en aquells casos en què sigui necessari.
3. Comunicar al Departament de Control i Qualitat de les Aigües, com a
mínim setmanalment, la previsió d’actuació per a cadascun dels àmbits,
d’acord amb la previsió de treballs realitzada. El fitxer serà únic i s’ha
d’actualitzar cada cop que es trameti.
4. Forestal Catalana, S.A. ha de vetllar per una erradicació com més definitiva
i acurada possible, respectant les unitats de gestió establertes a l’estudi
“Assistència tècnica per a l’anàlisi i propostes per a la gestió de l’espècie
de flora exòtica invasora Alternanthera philoxeroides als rius Mogent i
Besòs”.
5. En cas que l’execució dels treballs suposi deixar una àmplia zona
denudada, especialment després de la retirada de les EEI, cal preveure
necessàriament la sembra i/o plantació d’espècies autòctones, tal com
indica a l’estudi anterior.
6. Garantir que el conjunt del treballs s’executin ajustats a les condicions
tècniques esmentades al punt 2 del present apartat, i exigir al Contractista,
si existeix,
el compliment de les condicions contractuals així com les
establertes en els informes emesos pels òrgans ambientals sobre les
actuacions situades en zones de protecció especial.
7. Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin i les incidències que
sorgeixin pel que fa a l’execució dels treballs i posar-ho en coneixement de
la Demarcació Territorial de l’ACA que correspongui.
8. Redactar les actes de finalització dels treballs, d’acord amb el model d’acta
(Annex 1) que s’adjunta i amb els fitxers i fotografies que s’indiquen, i
impulsar-ne la signatura.
9. Presentar els informes valoratius finals per cada any, un cop executades
les actuacions especificades segons actes.
10. Un cop acabat l’any, cal presentar la informació en un excel tipus de
l’Annex 2 i l’informe justificatiu.
11. Un cop finalitzades totes les actuacions, cal presentar la informació relativa
al seguiment, control i l’erradicació de les EEI (Annex 2) i un informe final
per cada any on s’incloguin les actes, un dossier d’imatges i la justificació
necessària per a la seva correcta justificació.
12. Vetllar per a que les actuacions definides es desenvolupin de manera
òptima en matèria de seguretat i salut.
Tercera. Mitjans
Forestal Catalana, S.A. s’ha de dotar d’un Tècnic coordinador designat, per a la
mediació i comunicació de les actuacions que es desenvolupin sobre el terreny.
Les relacions entre ambdues entitats van vehiculades a través del Tècnic coordinador
designat per Forestal Catalana, S.A., el qual ha de reportar directament amb el DCQA
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de l’ACA.
Cadascun dels Tècnics responsables assumirà la funció d’Assistència Tècnica pel
seguiment dels treballs i de seguretat i salut, d’acord amb allò establert en les
condicions tècniques esmentades en els punts anteriors del present document.
Quarta. Contractació
Forestal Catalana, S.A. pot contractar per compte propi els efectius necessaris per tal
d’optimitzar el temps i maximitzar l’eficàcia dels equips d’obra. D’acord amb l’article
32.7 apartat b) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, l’import de les
prestacions parcials que pugui contractar amb tercers no ha d’excedir del 50% de la
quantia de l’encàrrec i als contractes que formalitzi amb tercers els és d’aplicació la Llei
9/2017 de contractes del sector públic. En aquestes contractacions, Forestal Catalana,
S.A. ha de tenir en consideració l’existència d’empreses d’inserció de discapacitats i
altres col·lectius d’economia social.
Cinquena. Prevenció de riscos
Forestal Catalana, S.A. ha de donar compliment a la legislació sectorial sobre
prevenció de riscos laborals i a les disposicions legals que se’n derivin i que la
despleguin, així com a aquella legislació derivada de les activitats a realitzar.
Sisena. Finançament
El finançament de les actuacions previstes en aquest encàrrec serà al 100% a càrrec
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
D’acord amb les tarifes vigents de Forestal Catalana, S.A., l’import màxim de
l’encàrrec serà de 132.422,24 euros (sense IVA), distribuït en les anualitats següents:
-

66.585,94 euros - per a l’anualitat de 2021
65.836,30 euros - per a l’anualitat de 2022

La partida pressupostària de l’Agència que autoritza la despesa en els exercicis
2021 i 2022 és la corresponent al compte comptable 0000623001 dels pressupostos de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Setena. Calendari de pagaments
Al finalitzar cada any, i una vegada subscrita pels dos organismes l’acta de finalització
dels treballs esmentada a la clàusula primera, Forestal Catalana, S.A. ha de presentar
davant l’Agència Catalana de l’Aigua les certificacions de les actuacions executades
d’acord amb les tarifes de preus vigents de Forestal Catalana, S.A., tenint en compte
que en cap cas es pagarà un import superior al fixat a l’anterior clàusula sisena.
L’Agència Catalana de l’Aigua liquidarà a Forestal Catalana, S.A. els imports
certificats, prèvia validació del document esmentat pel DCQA de l’ACA, en un termini
màxim de 60 dies naturals.
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Vuitena. Seguiment i resolució de controvèrsies
Ambdues parts es comprometen a resoldre de mutu acord les incidències que puguin
sorgir durant la vigència d'aquest encàrrec, relatives a la seva interpretació, resolució i
efectes. Amb la finalitat d'assolir una coordinació tècnica adequada, les parts podran
crear una comissió de seguiment, que vetllarà pel correcte desenvolupament tècnic de
l'encàrrec.
Novena. Responsabilitat civil
Forestal Catalana, S.A. aportarà una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
amb una Companyia d'Assegurances de reconeguda solvència que cobreixi tots els
riscos, contractuals i extracontractuals, inclosos accidents laborals derivats de
l’execució de les actuacions objecte de la present resolució d’encàrrec que se li
encomanen, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de responsabilitat i
assegurances.
Desena. Extinció
L'encàrrec s'extingirà per l'expiració del termini de vigència o bé de forma anticipada en els
supòsits següents:
a) Per revocació de l'encàrrec.
b) Per impossibilitat de dur a terme l'objecte previst.
c) Per les causes generals establertes a la legislació vigent.
Onzena. Vigència de l’encàrrec
L’encàrrec serà vigent des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2022. No obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst,
l’Agència Catalana de l’Aigua pot acordar la seva pròrroga expressa per un termini
màxim d’un any addicional.
Dotzena. Publicació
D’acord amb l’article 11, apartat 3 a, de la Llei 40/2015, la present resolució serà
publicada alportal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, al web de l’ACA i a
la Plataforma de Contractació.

El Director,

Annex 1:

Model acta de delimitació dels treballs i Model acta de finalització

Annex 2:

Calendari actuacions i indicadors seguiment
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Annex 1: Model Acta de delimitació dels treballs i
Model Acta finalització

ACTA DE DELIMITACIÓ DELS TREBALLS
SEGUIMENT, CONTROL I ERRADICACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES AQUÀTIQUES A LA
CONCA DEL RIU BESÒS
ACTUACIÓ:

UNITAT DE GESTIÓ:

Demarcació Territorial de l’ACA:
Curs Fluvial:
Municipi:
Tipus d’actuació:
Assistents:
Forestal Catalana:
Agència Catalana de l’Aigua:
Consideracions:
Efectuada visita conjunta sobre el terreny es concreta que l’actuació es durà a
terme al Riu/Riera/Torrent de XXX, situat a la UNITAT DE GESTIÓ (breu
explicació de la ubicació).
El tram on s’actuarà té una longitud de XXX metres i està comprès des XXX a
XXX.
Les unitats de gestió incloses són:
(Cada unitat de gestió tindrà imatges de l’abans i del després que figuraran a
l’informe justificatiu anual)
Les coordenades (UTM, ETRS89) del tram d’actuació són:
COORDENADES D’INICI:

x:

y:

(arxiu Google kmz)

COORDENADES FINAL:

x:

y:

(arxiu Google kmz)

Tenint en compte l’estat de la llera i els objectius pretesos, es conclou que les
actuacions més apropiades consistiran en actuació manual/actuació amb maquinària
segons les condicions establertes a l’estudi “Assistència tècnica per a l’anàlisi i propostes
per a la gestió de l’espècie de flora exòtica invasora Alternanthera philoxeroides als
rius Mogent i Besòs”
Si cal fer un nou accés, indicar-ho.
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Llegenda:
(En la fotografia s’ha de grafiar en línia verda el tram; en línia taronja els nuclis
d’Alternanthera; en línia lila les zones de sediments;; localització de les fotografies)
[Dibuixar i guardar aquestes superfícies amb .kmz. Inserirels fitxers aquí]
ADJUNTAR FOTOGRAFIES DEL TRAM A ACTUAR
Descripció dels treballs a executar, tipus:
Treballs de retirada de vegetació i/o sediments:
Cal explicar per cada àmbit el tractament realitzat: condicions tècniques executives,
accés a la llera, transport i emmagatzematge.

Treballs de revegetació (en cas que sigui necessari):
La plantació es farà preferiblement seguint les recomanacions tècniques en cas que
sigui necessari perquè roman un àmbit denudat susceptible de ser colonitzat per EEI
o bé per augmentar la eficiència de l’erradicació.
Les tasques de manteniment de l’actuació QUEDEN / NO QUEDEN assumides dins
l’abast d’aquesta actuació.
Altres consideracions (SI S’ESCAU): si cal habilitar algun accés

Per tant, amb aquesta acta es precisen el conjunt dels treballs a executar i
els seusamidaments, d’acord amb el pressupost final.
De forma desglossada i d’acord amb la taula de preus de l’ITEC, així mateix afegint la
corresponent part d’IVA (21%), les actuacions inicialment previstes correspondran a
les següents:
POSAR EL FULL EXCEL DE CÀLCUL DEL PRESSUPOST

Els assistents es mostren d’acord amb el contingut d’aquesta Acta i, per a que així
consti, la signen per triplicat exemplar.
Per part de Forestal Catalana
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Nom i Cognoms

Forestal Catalana, S.A.

Per part de l’ACA

Per part de l’ACA

Nom i Cognoms

Nom i Cognoms

Inspector/tècnic de la
Demarcació Territorial

Tècnica CQA

Data

ACTA DE FINALITZACIÓ
SEGUIMENT, CONTROL I ERRADICACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES AQUÀTIQUES A LA
CONCA DEL RIU BESÒS
ACTUACIÓ:

UNITATS DE GESTIÓ:

Demarcació Territorial de l’ACA:
Curs Fluvial:
Municipi:
Tipus d’actuació:
Assistents:
:Forestal Catalana:
Altres:
Agència Catalana de l’Aigua:
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Consideracions:
Efectuada visita conjunta sobre el terreny es concreta que l’actuació que s’ha dut a terme a
la riera/riu XXXX, situat a la zona (breu explicació de la ubicació), ha quedat delimitada en
un tram de xxx metres situat en les següents coordenades (UTM, ETRS89) :.
COORDENADES D’INICI: x:

y:

(arxiu Google kmz)

COORDENADES FINAL: x:

y:

(arxiu Google kmz)

D’acord amb l’acta d’inici, s’han executat les següents actuacions: erradicació de XXm2 de
EEI, extracció de sediment i restes vegetals fora de la llera, transport o assecatge,
revegetació del nucli extret, entre altres.
Les unitats de gestió incloses són:
Descripció dels treballs a executar, tipus:
Treballs de retirada de vegetació i/o sediments:
Cal explicar per cada àmbit el tractament realitzat: condicions tècniques executives, accés a
la llera, transport i emmagatzematge.
Treballs de revegetació (en cas que sigui necessari):
La plantació es farà preferiblement seguint les recomanacions tècniques establertes a les
conclusions de l’ “Assistència tècnica per a l’anàlisi i propostes per a la gestió de l’espècie de
flora exòtica invasora Alternanthera philoxeroides als rius Mogent i Besòs” i en cas que sigui
necessari perquè roman un àmbit denudat susceptible de ser colonitzat per EEI o bé per
augmentar la eficiència de l’erradicació.
Les tasques de manteniment de l’actuació QUEDEN / NO QUEDEN assumides dins l’abast
d’aquesta actuació.
Altres consideracions (SI S’ESCAU): si ha calgut habilitar nous accessos, entre altres.

Per tant, amb aquesta acta es precisen el conjunt dels treballs a executar i els
seusamidaments, d’acord amb el pressupost final.
De forma desglossada i d’acord amb la taula de preus de l’ITEC, així mateix afegint la
corresponent part d’IVA (21%), les actuacions inicialment previstes correspondran a les
següents:
POSAR EL FULL EXCEL DE CÀLCUL DEL PRESSUPOST
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Els assistents es mostren d’acord amb el contingut d’aquesta Acta i, per a que així consti, la
signen per triplicat exemplar.

Per part de Forestal Catalana
Nom i Cognoms

Forestal Catalana, S.A.

Per part de l’ACA

Per part de l’ACA

Nom i Cognoms

Nom i Cognoms

Inspector/tècnic de la
Demarcació Territorial

Tècnica CQA

Data
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Annex 2: Calendari actuacions i indicadors de seguiment (proposta mínima de
camps a l’excel)
Unitat
de
gestió

Massa
aigua*

Data
inici

Data
final

M2superf.
Inicial EEI

M2
extracció
EEI

Tractament fet

Manteniment
previst

1
2
3
4
etc
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