MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient núm.: 165/2021
Data d'iniciació: 20/01/2021
1.- Introducció
El 23 de desembre de 2020 es va aprovar el “Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència Catalana de l’Aigua per la redacció
dels projectes constructius:
 “Sanejament i depuració dels nuclis de la Colònia Rosal, La Plana,
L’Ametlla de Casserres i Els Bassacs”. CV20000944.
 “Sanejament i depuració del nucli de Vilada”. CV20000939.
 “Sanejament i depuració dels nuclis de Viladomiu Nou i Viladomiu Vell”.
CV20000943.
 “Sanejament i depuració de l’Ametlla de Merola”. CV20000946.
Aquestes actuacions estan incloses en el Programa de mesures del segon cicle
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), amb
els codis C2.033, C2.092, C2.034 i C2.054, respectivament.

2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquests projectes son l’estudi d’alternatives d’ubicació i projecte
constructiu, els disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per a
dur a terme la construcció dels elements necessaris per a la depuració de les
aigües residuals dels diferents nuclis.
El conjunt d’aquestes redaccions dels 4 projectes te un import de 205.700
euros IVA inclòs, que es contractarà en quatre lots.
Classe de contracte: Administratiu Atorgat en nom del Consell Comarcal del
Berguedà.

3. Anàlisi Tècnica

Objecte:

Redacció de Projectes de sanejament i depuració

Pressupost
Descripció
licitació (sense
IVA)
Lot 1. Sanejament i depuració dels nuclis de la Colònia Rosal, La
35.000 €
Plana, L’Ametlla de Casserres i Els Bassacs
Lot 2. Sanejament i depuració del nucli de Vilada
50.000 €
Lot 3. Sanejament i depuració dels nuclis de Viladomiu Nou i
50.000 €
Viladomiu Vell
Lot 4. Sanejament i depuració de l’Ametlla de Merola
35.000 €
La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la redacció dels projectes
de sanejament i depuració.

4. Anàlisi Econòmica
a. Finançament
Aquestes actuacions estan incloses en el Programa de mesures del segon cicle
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021),
finançades per l’Agencia Catalana del Aigua .
LOT 1. Sanejament i depuració dels nuclis de la Colònia Rosal, La Plana,
L’Ametlla de Casserres i Els Bassacs
Cost total (IVA inclòs) de 42.350 euros
LOT 2. Sanejament i depuració del nucli de Vilada
Cost total (IVA inclòs) de 60.500 euros
LOT 3. Sanejament i depuració dels nuclis de Viladomiu Nou i Viladomiu Vell
Cost total (IVA inclòs) de 60.500 euros
LOT 4. Sanejament i depuració de l’Ametlla de Merola
Cost total (IVA inclòs) de 42.350 euros

b. Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 170.000 euros (IVA
exclòs).

c. Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 03/160/213.00
del Pressupost per a l'exercici 2021.
No suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell, doncs es finança al 100% amb subvencions d’altres
administracions (ACA)
5. Anàlisi del Procediment
A. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per lots per garantir la major concurrència
de licitadors
B. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte administratiu atorgat en nom del Consell Comarcal del
Berguedà.
C. Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva licitació, en els lots
següents:
Lot Descripció

1
2
3
4

Pressupost
licitació
sense IVA
35.000€
Sanejament i depuració dels nuclis de la Colònia Rosal, La
Plana, L’Ametlla de Casserres i Els Bassacs
Sanejament i depuració del nucli de Vilada
Sanejament i depuració dels nuclis de Viladomiu Nou i
Viladomiu Vell
Sanejament i depuració de l’Ametlla de Merola

50.000€
50.000€
35.000€

D. Durada
El termini d'execució del contracte es de 6 (sis) mesos, per tots els lots.
No es valora el termini.
E. Garantia provisional
D’acord amb LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre) no s’exigeix.
F. Garantia Definitiva
D’acord amb LCSP s’exigeix una garantia definitiva d’un 5% de l’import
d’adjudicació
G. Termini de garantia
1(un) any
H. Revisió de preus
No
I. Admissibilitat de variants
No
J. Solvència
Per acreditar la solvència d’aquest contracte, el licitador podrà basar-se en la
solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica
dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostri que per a l’execució
del contracte disposa efectivament d’aquests mitjans tal i com s’estableix en
LCSP
K. Vocabulari comú de contractes públics (CPV)
El codi CPV es: 71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos
L. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials
350 €
M. Tramitació de l’expedient
Ordinària
N. Subcontractació
Possibilitat: Sí, excepte el redactor de projecte

Límit: 60%
S’exigeix: No
O. Assegurança de responsabilitat civil
Sí, per l’import mínim assegurat de licitació
P. Responsable del Contracte
Gemma Vinyes Barniol, Cap de territori i infraestructures

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE

