
 

 

 

RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 

D’ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ D’OBRES 

NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL 

SISTEMA TER – LLOBREGAT DEL NOU 

ABASTAMENT DEL CARDENER, ID_PLA 1.3.2 

 
 
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 5 d’octubre de 2022, 

 

RESOLC: 

 

APROVAR definitivament el PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ 

D'OBRES NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA TER-

LLOBREGAT DEL NOU ABASTAMENT DEL CARDENER ID PLA 1.3.2 amb un 

import de 479.355,63 € més IVA;  

 

APROVAR i elevar a definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats per 

l’execució de les obres del projecte que s’annexa;   

 

SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat l’acord d’urgent ocupació dels béns i 

drets necessari d’expropiar;    

 

NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments d'Olius, Pinós i Sant Pere 

Sallavinera;  

 

ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat.  

 

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 

http://www.atl.cat/
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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. 

 

Document signat electrònicament. 

 

 

 

 

 

 

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

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

d'Aigua TerLlobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ ACC/1/2022, de data 3 

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

 
 

 

ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 

 

 
Terme municipal d'Olius 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 2. 
Parcel·la: 66. 
Titular: Maria Rosa Mas Casafont. 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 55,28 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,12 
Naturalesa: Rústica. 
Terme municipal de Pinós 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 13. 
Parcel·la: 4. 
Titular Josep Maria Casas Clotet. 
Superfície d'expropiació, en m2: 97,92 
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Superfície de servitud de pas, en m2: 50,76 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 775,24 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 2. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 21. 
Titular: Josep Maria Casas Clotet. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,64 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 225,16 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 3. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 22. 
Titular: Jose Davins Pesarrodona. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,64 
Superfície de servitud de pas, en m2: 2.1 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 226,95 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 4. 
Polígon: 13. 
Parcel·la: 9. 
Titular: Jose Davins Pesarrodona. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,64 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 225 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 5. 
Polígon: 8. 
Parcel·la: 6. 
Titular: Josep Miquel Gilabert 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 400 
Naturalesa: Rústica. 
 
Terme municipal de Sant Pere-Sallavinera 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 3. 
Parcel·la: 168. 
Titular: Rosa Maria Palomas Prat. 
Superfície d'expropiació, en m2: 23,1 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 224,1 
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Naturalesa: Rústica. 
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INFORME SOBRE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE 


D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ D'OBRES NECESSÀRIES PER A LA 


INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA TER-LLOBREGAT DEL NOU ABASTAMENT DEL 


CARDENER ID PLA 1.3.2.” 


 


Antecedents 


En data 9 de maig de 2022 el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat va 


aprovar tècnicament el “PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ D'OBRES 


NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA TER-LLOBREGAT DEL 


NOU ABASTAMENT DEL CARDENER ID PLA 1.3.2.”, iniciant el tràmit d’informe previ 


municipal i a la vegada sotmetre el projecte i l’annex de béns i drets afectats al tràmit 


d’informació pública pel termini d’un mes durant el qual els particulars, entitats i 


organismes afectats o interessats podien examinar-los i efectuar les al·legacions que 


estimessin oportunes. 


En data 14 de juny de 2022 se sol·licita informe als Ajuntaments d'Olius, Pinós i Sant 


Pere Sallavinera sobre aspectes urbanístics a la vegada que se’ls demana que exposin 


el projecte i l’annex de béns i drets afectats del mateix durant el termini d’un mes a 


comptar des de la publicació al DOGC: 


En data 15 de juliol es reitera la petició a tots tres Ajuntaments degut que no han 


presentat informe tècnic o el certificat d’exposició pública.  


En data 29 d’agost de 2022 es disposa del certificat d’exposició pública de l’Ajuntament 


d’Olius i l’informe tècnic i certificat d’exposició pública de Sant Pere de Sallavinera, no 


havent rebut la documentació sol·licitada a l’ajuntament de Pinós. 


Informe 


1. Exposició dels informes emesos pels organismes consultats 


Tot seguit s’exposen les respostes rebudes per part dels organismes consultats en fase 


d’informació pública del projecte constructiu. 


1.1. Certificat d’exposició púbica de l’Ajuntament d’Olius 


Ha estat exposat al tauler d’anuncis pel termini de trenta dies hàbils i exposat a l’e-tauler 
de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olius entre el 14 de juny de 2022 i el 15 de juliol 
de 2022, ambdós inclosos restablint-se l’exposició del 19 de juliol al 27 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos un cop adonats de que el termini d’exposició pública era de trenta dies 
i no d’un mes. 
 


1.2. Informe tècnic Sant Pere Sallavinera i certificat d’exposició pública 


A data 20 de juny de 2022 entra via EACAT a ATL l’informe tècnic emès per l’arquitecta 
municipal de sant Pere Sallavinera on es conclou que pel que fa a l’afectació dins el 
terme municipal de Sant Pere Sallavinera, atès que s’actua en SNU on  s’admet aquest 
tipus d’actuacions, es considera que no hi ha cap afectació dins el terme de Sant Pere 
Sallavinera. 
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2. Resposta a les al·legacions formulades 


 


No ha estat necessari formular cap resposta atès que no hi ha hagut al·legacions al 


projecte de referència. 


 


3. Conclusions 


Per tot l’exposat, i pel fet que: 


• Les actuacions previstes en el projecte tenen per objecte la rehabilitació  


d’arquetes existents, i on s’ha previst realitzar-ne de noves, es realitza 


l’expropiació corresponent. 


• Malgrat no es disposi de l’informe tècnic i el certificat d’exposició pública per part 


de l’Ajuntament Pinós, ATL es compromet a què, previ a l’inici de les obres, es 


realitzarà una comunicació prèvia a l’Ajuntament per tal d’exposar l’objecte de 


l’actuació concreta i coordinar amb els interlocutors que es designin els aspectes 


que considerin oportuns per minimitzar l’impacte de les obres en el territori. 


A la vista del fets exposats fins al moment i havent-se realitzat els tràmits perceptius de 


conformitat amb el previst en l’art. 127  RDL 1/2001 Text Refós de la Llei d’Aigües, es 


proposa l’aprovació definitiva del “PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ 


D'OBRES NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA TER-


LLOBREGAT DEL NOU ABASTAMENT DEL CARDENER ID PLA 1.3.2.” 


 
A Sant Joan Despí a data de signatura electrònica, 


 


 


 


Gestor de l’actuació 


 


 


 


Cap de Renovacions i Reposicions     Director de Manteniment 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 


D’ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ D’OBRES 


NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL 


SISTEMA TER – LLOBREGAT DEL NOU 


ABASTAMENT DEL CARDENER, ID_PLA 1.3.2 


 


 


Antecedents 


 


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


d’Aigua Ter-Llobregat 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. En la sessió número 33 del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat 


celebrat el dia 10 de març de 2022 es va aprovar l’última revisió del Pla 


d’inversions i reposicions d’ATL per al període 2022-2026 on s’inclou la 


present actuació dins l’epígraf 1.3.2 consistent en els treballs necessaris 


Abastament del Cardener, 1a Fase. Aquest Projecte forma part, així mateix, 


del Programa de Mesures de la planificació hidrològica de Catalunya. 


 
3. En el desenvolupament del Pla d’Inversions i reposicions aprovat, l’Ens 


d’Abastament d’Aigua ha redactat el PROJECTE D’ACTUALITZACIÓ I 


ADEQUACIÓ D’OBRES NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL 


SISTEMA TER – LLOBREGAT DEL NOU ABASTAMENT DEL 


CARDENER, ID_PLA 1.3.2 amb un pressupost d’execució per contracte de 


479.355,63 € (IVA exclòs). Aquest Projecte conté un annex de béns i drets 


afectats de titularitat pública i privada, l’ocupació dels quals caldrà sotmetre 


a les oportunes autoritzacions administratives o bé expropiar. 


 
4. Les obres d’aquest projecte formen part de la xarxa d’abastament en alta 


Ter-Llobregat, titularitat de la Generalitat de Catalunya, i tenen un innegable 


interès supramunicipal.  


 


5. En data 9 de maig de 2022 el Gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica inicial del projecte, 
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acordant sotmetre el present projecte al tràmit d’informe previ municipal 


previst en l’art. 127.2 del TRLA i a informació pública. 


 


6. En data 14 i 20 de juny de 2022 es van publicar al DOGC (núm. 8688) i al 


diari elPeriódico, respectivament, els anuncis d’informació pública del 


projecte. Així mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL 


www.atl.cat.  


 
7. En data 14 de juny de 2022 se sol·licita, de conformitat amb l’art. 127.2 del 


TRLA, informe als Ajuntaments afectats pel Projecte d'Olius, Pinós i Sant 


Pere Sallavinera sobre aspectes urbanístics a la vegada que se’ls demana 


que exposin el projecte i l’annex de béns i drets afectats del mateix durant el 


termini d’un mes a comptar des de la publicació al DOGC.  


 
8. Pel que fa als certificats de l’exposició pública dels anuncis d’informació 


pública:  


 
- En data 19 de juliol de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL el 


certificat de la Secretària de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 


segons el qual l’anunci relatiu a aquest Projecte ha estat exposat al 


públic, durant el període d’un mes, mitjançant un edicte fixat al tauler 


d'anuncis d'aquest Ajuntament i a l’e-tauler municipal entre els dies 


16/06/2022 a 16/07/2022, sense que s'hagi presentat en les nostres 


oficines cap al·legació o reclamació. 


 
- En data 3 d’agost de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL el certificat 


d’exposició pública de l’Ajuntament d’Olius segons el qual l’anunci relatiu 


a aquest projecte ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 


durant el termini de 30 dies, entre el 14 de juny de 2022 i el 15 de juliol 


de 2022, i entre el 19 de juliol al 27 de juliol de 2022, ambdós inclosos.  


 
- En data 27 de setembre de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL el 


certificat de la Secretària de l’Ajuntament de Pinós segons el qual durant 


l’exposició pública i veïnal del projecte relatiu a la present tramitació al 


tauler d’edictes i a la web municipal, no s’ha presentat cap al·legació. 


Així mateix, aporta la diligència on es fa constar que l’anunci ha estat 


exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 


15/06/2022 al dia 16/07/2022 ambdós inclosos. 


 
9. Pel que fa als informes urbanístics: 
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- En data 21 de juny de 2022 té entrada al registre d’ATL l’informe 


municipal de Sant Pere Sallavinera, segons el qual “atès que s’actua en 


SNU on s’admet aquest tipus d’actuacions, es considera que no hi ha 


cap afectació dins el terme de Sant Pere Sallavinera”. S’observa però 


que “no hi ha camins de titularitat municipal afectats per superfície 


d’expropiació, d’ocupació temporal i/o de servitud de pas”. 


- En data 27 de setembre de 2022 té entrada al registre d’ATL l’informe de 


compatibilitat urbanística segons el qual es considera “compatible 


l’actuació plantejada tenint en compte les singularitats i condicionants de 


les exigències de les diferents qualificacions de sòl no urbanitzable on 


s’ubica cada una de les actuacions d’acord amb el POUM de Pinós”. 


- A data del present informe l’Ajuntament d’Olius no ha presentat informe 


urbanístic.  


 


10. En data 1 de setembre de 2022 el Departament de Renovacions i 


Reposicions d’ATL proposa l’aprovació definitiva del Projecte sotmès a 


informació pública atès que no hi ha hagut al·legacions i l’informe urbanístic 


de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera és favorable. Pel que fa a 


l’observació sobre l’afectació de terrenys, es confirma que les actuacions 


previstes en el projecte tenen per objecte la rehabilitació d’arquetes 


existents. 


  


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. Així mateix, l’article 15.1.d de l’esmentat DECRET LLEI, disposa que la 


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


d'instal·lacions i serveis. 


 
3. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat les formalitats i requisits 


que preveu la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, el Decret 


legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el TRLAC, el Decret 
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legislatiu 1/2001 del text refós de la Llei d’Aigües, la Llei de 16 de desembre 


de 1954 sobre expropiació forçosa i, en general, les lleis que regulen el 


procediment administratiu (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 


Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 26/2010, del 3 


d’agost. De règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 


de Catalunya). 


 


4. 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.  


 
5. 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. 


 


6. 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 realitzin, de manera que no estan subjectes a 


llicència urbanística ni a qualsevol acte de control preventiu municipal.  


Tanmateix, de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA, s’ha sol·licitat i 


obtingut l’informe urbanístic municipal favorable dels Ajuntaments de Sant 


Pere Sallavinera i Pinós. Pel que fa a la falta d’emissió de l’informe per part 


de l’Ajuntament d’Olius, l’art. 127.2 del TRLA estableix que s’entendrà 


favorable si no s’emet i notifica en el termini d’un mes.  


 


Vistos els informes emesos i els antecedents que obren en l’expedient en curs 


del PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ D'OBRES NECESSÀRIES 


PER A LA INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA TER-LLOBREGAT DEL NOU 


ABASTAMENT DEL CARDENER ID PLA 1.3.2 s’informa favorablement sobre 


la tramitació administrativa efectuada i la proposta d’aprovació definitiva del 


mateix.    
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Proposta: 


 


Per l’exposat anteriorment, es proposa elevar a la Direcció de l’Ens 


d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat l’adopció de la següent  


 


RESOLUCIÓ:   


 


APROVAR definitivament el PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ 


D'OBRES NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA TER-


LLOBREGAT DEL NOU ABASTAMENT DEL CARDENER ID PLA 1.3.2 amb 


un import de 479.355,63 € més IVA;  


 


APROVAR i elevar a definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats 


per l’execució de les obres del projecte que s’annexa;   


 


SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat l’acord d’urgent ocupació dels béns i 


drets necessari d’expropiar;    


 


NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments d'Olius, Pinós i Sant Pere 


Sallavinera;  


 


ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web 


www.atl.cat.  


 


Document signat electrònicament.  
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei Jurídic 
 


  



http://www.atl.cat/
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ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 


 


 
Terme municipal d'Olius 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 2. 
Parcel·la: 66. 
Titular: Maria Rosa Mas Casafont. 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 55,28 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,12 
Naturalesa: Rústica. 
Terme municipal de Pinós 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 13. 
Parcel·la: 4. 
Titular Josep Maria Casas Clotet. 
Superfície d'expropiació, en m2: 97,92 
Superfície de servitud de pas, en m2: 50,76 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 775,24 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 2. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 21. 
Titular: Josep Maria Casas Clotet. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,64 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 225,16 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 3. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 22. 
Titular: Jose Davins Pesarrodona. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,64 
Superfície de servitud de pas, en m2: 2.1 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 226,95 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 4. 
Polígon: 13. 
Parcel·la: 9. 
Titular: Jose Davins Pesarrodona. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,64 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 225 
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Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 5. 
Polígon: 8. 
Parcel·la: 6. 
Titular: Josep Miquel Gilabert 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 400 
Naturalesa: Rústica. 
 
Terme municipal de Sant Pere-Sallavinera 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 3. 
Parcel·la: 168. 
Titular: Rosa Maria Palomas Prat. 
Superfície d'expropiació, en m2: 23,1 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 224,1 
Naturalesa: Rústica. 
 


 





				2022-10-05T11:47:26+0200

		ROSER MORROS RODENAS - DNI 46548960L









		2022-10-06T12:01:25+0200




