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RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA  

Projecte modificat nº1 del projecte d'execució de les obres de 

derivació de la canonada de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat al 

municipi de Calaf  

 

 

 

Vistos els antecedents i els informes que consten en l’expedient de referència, 

així com la proposta de resolució d’aprovació definitiva del projecte signada per 

la cap del servei jurídic en data 2 de març de 2022, 

 

RESOLC:  

1) APROVAR el Projecte modificat nº1 del projecte d'execució de les obres 

de derivació de la canonada de l'Ens d'Abastament d’Aigua Ter-

Llobregat al municipi de Calaf, redactat per Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU en virtut de l’encàrrec acordat pel Govern 

de data 4 de gener de 2022, amb un pressupost de 218.528,64 € (IVA 

exclòs) i un termini d’execució de 1,5 mesos;  

2) NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa pública Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i ordenar la seva 

publicació al DOGC i a la pàgina web www.atl.cat.  

 

Document signat electrònicament. 

 

 

 

 

Gerent de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. 
RM 

Signat per suplència de la persona titular de la Direcció de l'Ens d'Abastament 

d'Aigua Ter-Llobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ ACC/1/2022, de data 

3 de gener, DOGC núm. 8579 de 7 de gener de 2022. 

 

 
 

http://www.atl.cat/
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De conformitat amb l’art. 9 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual 

s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per 

mitjà de les instal•lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, la present 

resolució esgota la via administrativa als efectes d’impugnació en la via 

contenciosa administrativa. En conseqüència, contra aquesta resolució 

independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades 

poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 

dictada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la 

resolució o de la seva publicació, d’acord amb el que disposen l'article 77 de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; o bé, alternativament, podran interposar recurs 

contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona 

en el termini de dos mesos, d’acord amb el que estableixen els articles 8.3 i 46 

de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, sens perjudici de qualsevol altre que es consideri procedent. No 

es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt 

expressament o s’hagi produït la desestimació presumpte del recurs de 

reposició en el cas que s’hagi interposat. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA  


PROJECTE MODIFICAT Nº1 DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 


DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA DE L'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA 


TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE CALAF 


 


 


Antecedents 


 


1. En virtut del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, s’ha creat l’Ens d’Abastament 


d’Aigua Ter-Llobregat (en endavant ATL) amb l’objectiu de prestar el servei 


públic d’interès i competència de la Generalitat de producció i 


subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà 


de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat i construir, 


conservar, gestionar i explotar l’esmentada xarxa. L’Ens d’Abastament 


d’Aigua Ter-Llobregat ha iniciat la seva activitat l’1 de març de 2019. 


 


2. Amb l’objecte de definir les obres necessàries per a establir la connexió 


entre la xarxa d’abastament des del Cardener integrada a la xarxa en alta 


Ter-Llobregat i els dos dipòsits municipals del nucli de Calaf, el Govern de la 


Generalitat va encarregar a Infraestructures.cat, la redacció del 


corresponent projecte constructiu i la seva execució mitjançant l’Acord de 


data 28 d’abril de 2020, amb un pressupost de 161.370€. Com a resultat 


d’aquest encàrrec, es va presentar a ATL el “Projecte d’execució de les 


obres de derivació de la canonada de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat al municipi de Calaf”, de data Juny de 2020, amb un pressupost 


d’execució per contracta de 185.868,12 € IVA no inclòs, i que contenia la 


relació de béns i drets necessaris d’expropiació. 


 
3. En data 27 de juliol de 2020 el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica inicial del projecte i de 


l’annex de béns i drets afectats, ordenant l’obertura del període d’informació 


pública, la qual cosa es realitzà mitjançant la seva publicació al DOGC núm. 


8238 d’1 d’octubre de 2020 i l’anunci publicat en el diari el Punt-Avui. Així 


mateix, es remeté a l’Ajuntament de Calonge de Segarra per al seu informe.  
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4. En data 27 d’octubre de 2020 el Govern de la Generalitat acordà ampliar 


l’encàrrec a Infraestructures de la Generalitat fins al pressupost de 


186.000€.  


 
5. En data 9 de novembre de 2020 el Director de l’Ens va emetre resolució per 


la qual es resolien les al·legacions presentades per l’Ajuntament de 


Calonge de Segarra en el sentit expressat en l’informe de la Direcció 


d’Obres i Patrimoni d’ATL de 6 de novembre de 2020; s’aprovava 


definitivament el Projecte i s’esmenava la relació de béns i drets 


afectats, la qual s’elevà a definitiva.  


 
6. En data 9 de desembre de 2020 el Govern adoptà l’Acord d’urgent ocupació 


dels béns i drets afectats pel Projecte i en data 11 de gener de 2021 es 


publicà l’edicte pel qual es publicà la resolució que assenyalà el dia 9 de 


febrer de 2021 per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques 


afectades d’expropiació per l’execució del Projecte. 


 
7. En data 4 de gener de 2022 el Govern ha acordat encarregar a 


Infraestructures de la Generalitat la redacció i execució del projecte 


modificat, establint el pressupost total (redacció de projecte i execució 


d’obra) en 220.122€, IVA exclòs.  


 
8. En virtut de l’acord de Govern esmentat en el paràgraf anterior, s’ha 


redactat i presentat davant d’ATL el projecte modificat número 1 del 


“Projecte d'execució de les obres de derivació de la canonada de l'Ens 


d'Abastament d'aigua Ter-Llobregat al municipi de Calaf”, amb un import de 


218.528,64 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 1,5 mesos.   


 
9. En data 18 de febrer de 2022 el Gestor del Projecte d’ATL i el Director 


d'Obres i Patrimoni d’ATL han emès l’informe on s’expliquen les 


modificacions introduïdes i la seva necessitat, i atès que el projecte 


compleix els requeriments necessaris per poder ser executat i que disposa 


de la documentació necessària a aquests efectes, es proposa la seva 


aprovació definitiva.  


 
10. Atenent a la tipologia i abast menor de les modificacions introduïdes,  


l’execució del present projecte modificat no implica la necessitat d’efectuar 


cap altre tràmit amb l’Ajuntament ni la necessitat d’ocupar nous béns o drets 


afectats.  
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Als antecedents exposats li són d’aplicació els següents 


 


Fonaments de dret 


 


1. El DECRET LLEI 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa 


del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal•lacions de 


la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea 


l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, estableix en el seu art. 3 b) que li 


correspon a aquest Ens executar, mantenir, conservar i explotar les 


instal•lacions que integren la xarxa d’abastament, la qual cosa inclou 


l’aprovació dels projectes constructius. Així mateix, l’art. 6.4 del Decret llei 


estableix que l’Ens és titular dels béns immobles, les obres i les instal•lacions 


que executi amb càrrec als seus recursos econòmics. 


 


2. En la tramitació del present projecte s’han observat les normes establertes 


en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 


Administracions Públiques, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 


procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 3/2007, del 


4 de juliol, de l'obra pública.  


 


3. L’art. 26.1 i 2 del TRLAC estableix que els estudis i projectes necessaris per 


donar compliment a la planificació hidrològica s’aproven d’acord amb el 


procediment establert per la normativa que els sigui aplicable, i que s’ajusten a 


les previsions de la legislació i el planejament urbanístic. Així mateix, l’apartat 3 


del mateix precepte estableix que els projectes hidràulics són executius des de 


l’aprovació del pla i del programa de què formen part i que aquesta aprovació 


comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació dels béns i 


drets afectats a efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició 


o modificació de servituds. La declaració d'utilitat pública i la necessitat 


d'ocupació es refereixen també als béns i als drets afectats pel replantejament 


del projecte i per les modificacions d'obres que es puguin aprovar amb 


posterioritat, com succeeix en el present supòsit. 


 


4.  En aplicació de la previsió de l’art. 26.5 del Decret Legislatiu 3/2003 del text 


refós de la legislació en matèria d’aigua a Catalunya i l’art. 127.1 del Decret 


legislatiu 1/2001 del text refós de la Llei d’Aigües, les obres d’aquest projecte 


responen a un interès supramunicipal, estan recollides en la planificació 


hidrològica i no esgoten la seva funcionalitat en el terme municipal en el qual es 
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realitzin, de manera que no estan subjectes a llicència urbanística ni a 


qualsevol acte de control preventiu municipal.   


 


5. L’article 15.1.d de l’esmentat DECRET LLEI 4/2018, pel qual s'assumeix la 


gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les 


instal•lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la 


Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, disposa que la 


direcció és l’òrgan al qual li correspon aprovar els projectes d'obres, 


d'instal•lacions i serveis. 


 


Proposta de resolució 


 


En conseqüència, vistos els informes emesos i els antecedents que obren en 


l’expedient en curs sobre el "PROJECTE MODIFICAT Nº1 DEL PROJECTE 


D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA DE L'ENS 


D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE CALAF” inclòs 


en el Pla d’inversions i renovacions d’ATL vigent, s’informa favorablement 


sobre la tramitació administrativa efectuada i es proposa elevar al Director de 


l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat la seva aprovació definitiva i la 


notificació a l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 


SAU (Infraestructures.cat).  


 


Document signat electrònicament. 


 


 


 


 


 


 


 


Cap del Servei Jurídic 





				2022-03-02T16:31:58+0100

		ROSER MORROS RODENAS - DNI 46548960L
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INFORME TÈCNIC SOBRE EL “PROJECTE MODIFICAT Nº1 DEL PROJECTE 
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA DE L'ENS 
D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE CALAF” 


 


 


1. ANTECEDENTS 
 


El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del 


servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la 


xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que 


l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (en endavant, ATL) és una entitat de 


dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, 


autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment 


de les seves funcions. 


 


Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb 


l'objectiu de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de 


producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions 


per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat 


de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament 


Ter Llobregat, que justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions 


s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial d’ATL. 


 


En data en data 2 de juliol de 2019, el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter- 


Llobregat va aprovar el Pla d’inversions i reposicions per al període 2019-2023 


presentat per ATL. Un dels capítols d’aquest Pla era el 1.8 “Incorporacions a la 


xarxa d’ATL” , entre les quals es troba la present actuació. 


 


En la sessió número 28 del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat 


celebrada el dia 22/04/2020 es va aprovar la proposta d’acord del Consell de 


Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat pel qual es modifica el pla d’inversions d’ATL 


2019-2023. Pel que fa al capítol 1.8 es va modificar la denominació que passa a 


ser “Noves incorporacions/ampliacions xarxa d’ATL (PC i Obres)”, entre les quals 


es troba la present actuació. També es va incrementar la quantia econòmica del 


capítol. 


 


En data 9 de novembre de 2020, el Director de l’Ens d’Abastament d’aigua Ter-


Llobregat va aprovar definitivament el Projecte d’execució de les obres de 


derivació de la canonada de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat al 


municipi de Calaf”, amb un pressupost de 185.868,12 € més IVA.“  


El Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió del 4 de gener de 2022 va 
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acordar encarregar a Infraestructures.cat la “Redacció del projecte modificat de 


les obres de derivació de la canonada de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat al municipi de Calaf. Clau: PC-XXB-200026-M1" i ampliar en 34.112 


€ el pressupost de l’actuació “Execució de les obres de derivació de la canonada 


de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat al municipi de Calaf. Clau: PC-XXB-


20026" passant de 186.000 € a 220.112 €.  


 


2. DESCRIPCIÓ DE LES MODIFICACIONS 
 


2.1. Necessitats d’obres addicionals 


 


2.1.1. Increment i integració de Senyals AdM i ATL 


En reunió amb l’actual explotador de la xarxa Aigües de Manresa AdM, juntament 


amb Infraestructures i amb ATL com aprestador del servei, es demana poder 


disposar de més dades de control segons, plànols i esquemes PiD. Això 


comporta haver de preveure: 2 mesuradors de nivell per supressió, 1 transductor 


de pressió. Eliminar les dues boies previstes, integració de les dades en SCADA 


i PLC tant de ATL com de AdM, nous paisatges en canonada, 76 ml de cable 


VHOV addicional, així com l’obra civil auxiliar vinculada a aquestes actuacions, 


cablejat, passamurs, corrugats. 


 


2.1.2. Modificació caldereria 


L'actuació prevista en el projecte base, preveia un espai molt just per ubicat tot 


els equips. Si bé, la caseta es manté en les mateixes dimensions, s’aprofita una 


de les parets laterals per disposar equips i prestacions que es trobaven a faltar: 


D’acord amb la propietat i l’explotador, permet guanyar amb Nous carrets de 


desmuntatge en la derivació als dos dipòsits, carrets embridats de protecció 


provisional, derivació hidràulica en pantaló a 45º (enlloc dels 90º) previstos 


inicialment, així com dues vàlvules de flotador DN150 a l’entrada al dipòsit 


circular nou i al rectangular vell. 


 


2.1.3. Bomba recirculadora de l’autoanalitzador 


Es fa palesa la necessitat de disposar d’una bomba recirculadora d’aigua de fins 


a 5l/s, que pren el cabal vessat per l’autoanalitzador de clor i el retorna als 


dipòsits i d’aquesta manera no es llença aquest cabal, que tot i ser baix, és 


continu. 


 


2.1.4. Millores en la Reductora Pressió. 


AdM i l’Ajuntament de Calaf demana la motorització de la vàlvula reductora de 


pressió prevista en el projecte base, amb el que finalment s’opta per incorporar 


una vàlvula hidràulica CLAVAL de regulació variable de cabals actuada 
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mitjançant pilots motoritzats, però amb un diàmetre DN150, alhora que es 


disposa de un sistema anticavitació de protecció de la referida vàlvula. Aquesta 


vàlvula actuarà en funció de les consignes de demanda que setmanalment 


l’explotador en baixa (AdM) comunicarà a ATL. A banda, s’ha instal·lat també un 


pilot manual de bypass de la motorització (que permet posar en funcionament el 


sistema en cas d’emergència per episodis de contaminació als pous municipals 


per exemple). 


 


2.1.5. Inspecció amb Càmera 


La viabilitat de connectar un cabal d’aigua de desguàs de la caseta i del bypass 


d’arrossegament, directament a l’actual xarxa, es va descartar en fase de 


projecte base, en base a les informacions de l’explotador de la xarxa sobre 


obstruccions o malfuncionaments. Per aquest motiu, el projecte inicial, preveia 


un complex sistema de bombament amb pou. Aquest equip, és força compromès, 


s’ubica just sobre nu conducte de distribució d’aigua i la intenció del client és 


evitar-lo. Per aquest motiu es preveu una campanya de recerca d’un punt de 


desguàs lliure, superant els punts de baixa capacitat, amb el pas de una càmera 


d’inspecció. 


 


2.1.6. Escullera de contenció 


La incorporació de l’edifici a les instal·lacions, redueix la secció de pas del camí 


d’accés general. S’ha considerat necessari verticalitzar un tram petit del talús 


principal - al límit nord de la plataforma -, amb la incorporació de 50m3 d’una 


escullera 800-1200 kg, que permeti mantenir un pas ample d’accés al complex 


de les instal·lacions de servei d’aigua potable del municipi. 


 


2.1.7. Protecció en finestres 


De l’edifici projectat es demana disposar de 4 unitats de reixa antimosquits en 


les obertures - finestres de ventilació 4. 


 


2.1.8. Arqueta de presa de mostres 


El projecte no preveu cap punt de presa de mostres de qualitat sanitària de l’aigua 


de dipòsits o d’entrada, amb un sistema accessible, purga, aixeta esterilitzable. 


Donada la importància, l’explotador de la xarxa AdM demana la inclusió de 


l’element. 


 


2.2. Modificacions del projecte 


 


2.2.1. Eliminació de Bombament drenatge 


Preveient que assolirem un punt de buidat viable, més enllà de la cambra de 


valvuleria del dipòsit nou circular, podem pensar en treure per gravetat els cabals 
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previstos tant de neteja de caseta com de purga. Això té importants estalvis en 


el funcionament i evita riscos. Aquest pou interferia amb un conducte de sortida 


del dipòsit de manera no resolta en projecte, fet que permet salvar aquest punt 


de conflicte. Interferència amb canonada de sortida no resolta. 


 


2.2.2. Punts de connexió nous i traçat entrada 


El punt de connexió de la canonada DN225 entrada, s’ha mostrat que es troba al 


peu del talús de l’emplaçament, i és allí on el va deixar ATL en les Obres de 


Portada d’aigües de la Llosa del Cavall a Calaf, i dista força de l’emplaçament 


previst. Suposa que la canonada d’entrada finalment DN225 és de L=106m 


enlloc de 110 (-5 metres), però també té menors afectacions al talús i a les 


canonades o interferències previstes de SSAA. Així no cal aplicar l’estintolament 


de serveis. 


 


2.2.3. Caldereria de la caseta 


A petició de ATL, es fa un nou esquema hidràulic molt similar funcionalment en 


la caseta. Varien aspectes com les distàncies entre peces, la disposició del 


pantaló, canvia la posició de la ventosa, la ubicació de la reductora de pressió / 


front al cabalímetre, carrets de desmuntatge, de cara a fer més funcional i en 


compliment de les necessitats d’ATL. Un canvi en la ubicació del conus de 


reducció de DN200 a DN150, permet reduir el diàmetre de la vàlvula reductora 


de pressió, el filtre, mentre que es mantenen les prestacions. El canvi en ubicació 


de picatges i vàlvules, respecta a la Vàlvula Reductora de Pressió VRP suposa 


verificar i ajustar el timbratges. 


 


2.2.4. Edificació 


Es decideix simplificar els acabats de la caseta, en conceptes com remats de 


coberta, arrebossats o pintats, canals i desguassos de coberta, que donada la 


poca magnitud i la funcionalitat buscada, es tracta d’una prestació prescindible. 


Per contra, les canonades entrant o sortint frontalment, què comporten una 


millora de funcionament en el flux hidràulic, però poden quedar exposades. Per 


aquest motiu es preveu una protecció e formigó. Cal preveure nous passamurs 


amb DN300, que en projecte eren insuficients per passar les brides o nous passa 


murs per a nous conductes o cablejats. 


 


2.2.5. Comunicacions 


Canvi de sistema de Comuniciacions VSAT per un Router Teldat M1 en rack a 


petició de la propietat i l’explotador AdM. 


 


2.2.6. Urbanització: 


Es demana augmentar la superfície de l’estesa del paviment de tot-ú i 
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especialment l’anivellament fins als 1000m2 de tot l’entorn, per preveure, deixar-


ho tot integrat en tot l’espai afectat per les obres, ja sigui de la rasa, però també 


l’entorn dels dipòsits caseta, accessos. Es preveu ajustar amidament de la tanca. 


Per contra en el talús no es considera la hidrosembra, donat que es tracta de 


cara nord, i de manera natural es considera que es farà naturalment amb les 


pròpies especies de vegeten actualment. 


 


2.3. Modificació del percentatge de seguretat i salut 


 


L’increment de l’obra i d’import PEM atribuïble a les modificacions plantejades 


també afecta a la partida de Seguretat i Salut. Es preveu mantenir el percentatge 


equiparable, al del projecte base (que era d’un 2,43% del PEM), amb el que la 


PA de Seguretat i Salut augmenta en un 18%. 


 


PROPOSTA 


 
Atès que el projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser 


executat. 


Atès que el projecte disposa de la documentació necessària per efectuar el tràmit 


d’informació pública i posteriorment expropiar els béns i drets afectats per les 


obres. 


Es proposa aprovar definitivament el “PROJECTE MODIFICAT Nº1 DEL 


PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA 


DE L'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE 


CALAF”, amb un import de 218.528,64 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 


1,5 mesos. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Gestor del Projecte Director d'Obres i Patrimoni 


 
 


 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica 
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