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RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ TÈCNICA INICIAL DEL 

PROJECTE DE LA RENOVACIÓ DE LA 

CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS 

ORIENTAL OEST PC10.26.  

ID_PLA 2.1.10. 

 

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. 

 

En el Pla d’inversions i reposicions per al període 2019-2023 vigent aprovat 

pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat es troba la present 

actuació consistent en el “PROJECTE DE LA RENOVACIÓ DE LA 

CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST PC 10.26. 

ID_PLA 2.1.10” amb un pressupost d’execució per contracte de 

1.431.024,10 € IVA no inclòs.  

2. 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.  

 

3. Així mateix, el Projecte conté un annex amb la relació de béns i drets 

afectats que requereix la tramitació dels corresponents expedients 

d’expropiació forçosa. 

  

4. Amb data 3 de març de 2021 el Departament de Renovacions i Reposicions 

de la Direcció de Manteniment de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 

ha emès l’informe tècnic, on esmenta que el projecte dona compliment a les 

finalitats previstes en el Pla d’inversions i reposicions per al període 2019-

2023 aprovat pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat, i 

considerant el projecte suficient per la seva finalitat, proposa la seva 

aprovació tècnica i l’obertura d’un període d’informació pública.  
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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. De conformitat amb l’art. 26 del DL3/2003, els projectes hidràulics s'ajusten 

a les previsions de la legislació i el planejament urbanístic i són executius 

des de l'aprovació del pla i del programa de què formen part. Aquesta 

aprovació comporta la declaració d'utilitat pública, la necessitat d'ocupació 

dels béns i drets afectats a efectes de l'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. 

 

4. Segons l’art. 26.5 del Decret Legislatiu 3/2003 i 127.2 del Real Decret 

Legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (TRLA), 

la present actuació no està subjecte a llicència, sens perjudici del tràmit 

d’informe previ. 

 

5. L’art. 27 del DL3/2003 determina que els estudis i els projectes hidràulics 

han de constar dels documents que es determinin per la normativa que hi 

sigui aplicable i que cal esmentar-hi sempre els béns i els drets afectats per 

llur execució. 

 

6. Els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, Llei de 16 de desembre 

de 1954, estableixen l’obligació del beneficiari de l’expropiació de formular 

una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideri de 

necessària expropiació, que contingui la descripció de tots els aspectes, el 

material i el jurídic. Rebuda aquesta relació, s’obrirà un tràmit d’informació 

pública d’acord amb l’establert en art. 83 de la Llei 39/2015 mitjançant la 
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publicació d’un anunci en el Diari Oficial corresponent amb la finalitat que 

qualsevol persona pugui examinar l’expedient  i formular al·legacions, que 

en cap cas podrà ser inferior a 20 dies.   

 

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

curs sobre el “PROJECTE DE LA RENOVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ 

COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST PC 10.26. ID_PLA 2.1.10”, la 

Direcció de l’Ens d'abastament d'Aigua Ter-Llobregat ATL, 

 

 

HA RESOLT: 

 

APROVAR tècnicament el “PROJECTE DE LA RENOVACIÓ DE LA 

CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST PC 10.26. ID_PLA 

2.1.10” de data gener de 2021, amb un pressupost d’execució per contracte de 

1.431.024,10 € IVA no inclòs. 

SOTMETRE el present projecte al tràmit d’informe previ municipal previst en 

l’art. 127.2 del TRLA que haurà d’emetre els Ajuntaments de Parets del Vallès i 

Mollet del Vallès, sobre els aspectes urbanístics, en el termini d’un mes.    

 

ORDENAR l’inici de l’expedient administratiu d’informació pública mitjançant 

l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes durant el qual els 

particulars, les entitats i els organismes interessats podran examinar el projecte. 

 

Document signat electrònicament 

 

 

 

 

 

 

 

Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 

RM 
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INFORME TÈCNIC SOBRE EL “PROJECTE DE LA RENOVACIÓ DE LA 


CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST PC 10.26. ID_PLA 


2.1.10” 


 


1. ANTECEDENTS 


 


En data 1 de març de 2019 l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat creat pel Decret-


llei 4/2018 va iniciar la seva activitat. 


 


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, entre les quals es troba la present actuació consistent en el ” PROJECTE DE LA 


RENOVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST PC 


10.26. ID_PLA 2.1.10. 


  


Els municipis de Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt estan abastits per la 


xarxa d’ATLL a través de la conducció comarcal del Vallès Oriental Oest (en endavant 


CCVOO).  


El tram de la CCVOO que abasteix dits municipis comença al punt on la canonada de 


derivació municipal de Mollet del Vallès (en endavant DMMV) es bifurca de la CCVOO.  


 


El tram de la CCVOO entre el punt de bifurcació d’aquesta amb la derivació municipal 


de Mollet del Vallès, i l’acceleradora de Mollet del Vallès, de 200 m de longitud, consta 


d’una canonada de fibrociment de 500 mm de diàmetre. A la sortida de l’acceleradora, 


el tub passa a  tenir  un  diàmetre  de  350  fins  a  l’arribada  al  dipòsit  de  Parets,  


alternant  trams  de fibrociment (1.957 m) amb trams de fosa dúctil (528 m).  


 


La sortida del dipòsit de Parets es realitza amb un tub de fibrociment de 150 mm de 


diàmetre i una longitud de 180 m fins arribar a l’acceleradora de Parets, a partir de la 


qual el tub passa a tenir un diàmetre de 300 mm, sent de fibrociment els primers 400 


m. La resta de traçat fins a l’estació de bombament de Lliçà passa a ser de fosa dúctil 


amb diàmetres de 300 i 500 mm.  


 


El fibrociment és un tipus de material composat per ciments i fibres de reforç com 


l’amiant o asbest. Va ser un material molt utilitzat a les xarxes de distribució d’aigua 


durant el segle XX degut, entre d’altres, a les bones prestacions d’impermeabilitat que 


oferia. El problema principal que presenta aquest material és que les fibres d’amiant 


que contenen produeixen malalties greus com càncer o asbestosis als aparells 


respiratori o digestiu, en cas d’inhalació o digestió de les mateixes respectivament.  


 


Aquest fet quedà recollit a la Directiva 1999/177/CE, que establia la necessitat de 


prohibir la utilització de l’amiant i tot aquell producte que ho contingui. L’Ordre 


Ministerial de 7 de desembre de 2001, va ser l’encarregada de portar a terme la 


prohibició de la utilització, producció i comercialització de les fibres d’amiant i els 


productes que la contenen a partir de desembre de 2002.  
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Aquesta Ordre modificà l’annex I del RD 1406/1989, de 10 de novembre, en el qual 


s’especificava també la permissivitat de tot aquell producte que contingui amiant i hagi 


estat instal•lat abans de l’entrada en vigor de l’Ordre, fins la seva eliminació o final de 


la seva vida útil.  


 


En el cas de les canonades de fibrociment, la seva vida útil està al voltant dels 40 anys. 


Degut a:  


-    Que  s’ha  arribat  al  final  de  la  vida  útil  de  les  canonades  de  fibrociment 


instal•lades a la conducció comarcal del Vallès Oriental Oest.  


-    Que amb el temps, l’erosió de l’aigua sobre el tub pot provocar l’alliberament 


d’amiant del mateix. 


-  Que el pas del temps augmenta la probabilitat de desperfectes i trencaments als 


tubs, amb els conseqüents riscos d’alliberament de fibres d’amiant a l’aigua i riscos per 


als treballadors que realitzin tasques de reparació i manteniment  


 


Per tant, és necessari realitzar la renovació de les canonades de fibrociment presents 


a la conducció comarcal del Vallès Oriental Oest, concretament als trams 1, 2, 3, 5, 7, 


8 i 9, per canonades de fosa dúctil de la mateixa capacitat 


 


2. OBJECTE DEL PROJECTE 


 


L’objecte del present projecte és la definició dels elements tècnics i econòmics de 


l’obra  necessaris  per  a  l’execució  del  “PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE LA 


RENOVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST 


PC10.26  ID_PLA  2.1.10.”gestionada  per  ATL  –  Ens  d’Abastament  d’Aigua  Ter 


Llobregat i permetre d’aquesta manera continuar el procediment d’assignació dels 


recursos necessaris, cas que així es determini, per a la realització de les obres 


3. DESCRIPCCIÓ DE LES OBRES 


 


CONNEXIÓ AMB PEAD630 


En aquest punt s’intercepta el terminal de canonada PEAD630 existent i es planteja la 


reducció fins a PEAD400. Mitjançant un adaptador brida, s’inicia el tram de canonada 


de fosa dúctil DN350 PN16.  


Durant la redacció d’aquest projecte, també es troba en fase de redacció un projecte 


de renovació de xarxa, la corresponent a la conducció comarcal del Vallès Oriental Est 


(Mollet del Vallès) el qual preveurà una arqueta passada la Avinguda de Lourdes amb 


una derivació DN350 mm preparada per connectar la canonada de FD prevista en 


aquest projecte.  


TRAM CANONADA FD DN350 PN16 TRAMS 1, 2 i 3 CCVOO 


Des de el punt d’inici i fins a l’Avinguda d’Espanya, davant del IES de Parets del Vallès, 


disposem una canonada de fosa dúctil DN350 PN16 en rasa en zona urbana, d’una 


longitud total de 2.006 m. Es realitzarà una arqueta d’intercepció amb la canonada 


existent al tram ja en fosa en forma d’Y amb vàlvules ambdós costats per no afectar a 


la canonada en servei.   
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TRAM CANONADA FD DN350 PN16 TRAM 5 CCVOO 


Des del final del tram 4, ja executat, disposem canonada de fosa dúctil DN350 PN16 


en rasa en zona urbana, d’una longitud total de 414 m, fins a enllaçar amb l’inici del 


tram 6, ja executat. Es realitzarà una arqueta d’intercepció amb la canonada existent al 


tram ja en fosa en forma d’Y amb vàlvules a ambdós costats per no afectar a la 


canonada en servei.   


TRAM CANONADA FD DN250 PN16 CONNEXIÓ DIPÒSIT ATL 


Es realitzarà una derivació en T amb un ramal de FD250 PN16 de 89 m de longitud, 


cap el dipòsit d’ATL que interceptarà amb la canonada de pujada de FD250 a una 


arqueta existent i un altre ramal de FD300 PN16 de 350 m, per tal substituir els trams 


8 i 9 CCVOO.  


TRAM CANONADA FD DN300 PN16 TRAM 8 i 9 CCVOO  


Des de el punt anterior i fins al final de l’actuació, una canonada de FD300 PN16 per 


tal substituir els trams 8 i 9 CCVOO. en un punt baix del Torrent de Can Oms, 


disposem canonada de fosa dúctil DN300 PN16 en rasa, 69 m en zona urbana i 272 m 


en zona rural, en total FD300 341 m. CONNEXIÓ AMB FD DN300 EXISTENT  


S’aprofitarà l’arqueta existent, si les seves dimensions ho permeten, per realitzar la 


connexió, mitjançant un adaptador brida, a la canonada de fosa dúctil DN300 existent.  


ABASTAMENT DIPÒSIT NOU (CASSA)  


 


Es proposa disposar una nova canonada d’abastament, entre la cambra d’entrada del 


dipòsit municipal i una torreta a la coberta del dipòsit, amb canonada de fosa dúctil 


DN150 PN16, amb una longitud total de 45 m. Aquesta canonada substitueix el tram 7 


de la CCVOO. 


 


3. 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. 


 


Es proposa aprovar tècnicament el ”PROJECTE DE LA RENOVACIÓ DE LA 


CONDUCCIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL OEST PC 10.26. ID_PLA 2.1.10” 


amb un pressupost d’execució per contracta de 1.431.024,10 € (IVA exclòs) i un 


termini d’execució de 9 mesos, i donar trasllat als Ajuntaments afectats per tal que en 


el termini d’un mes emetin el seu informe sobre els aspectes urbanístics segons 


determina la normativa d’aplicació als projectes de la xarxa regional i efectuar el tràmit 


d’informació pública. 


 


 


 


 


 







 


4 


 


 


 


 


 


 


Director del Projecte      Director de Manteniment 


 


 


 


Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital 
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