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RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE  

Projecte constructiu de la renovació per a la 

millora de l'artèria PTLL-Abrera PC 17.1 

 

 

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

així com la proposta de resolució d’aprovació del projecte,  

 

RESOLC:   

 

ESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Abrera en el sentit 

expressat en l’informe de la Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL de 13 de gener 

de 2021; 

 

APROVAR definitivament el Projecte constructiu de la renovació per a la millora 

de l'artèria PTLL-Abrera PC 17.1, amb un pressupost de 5.501.076,20 € 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 a l’Ajuntament d’Abrera; 

 

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 
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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.  

 

 

Document signat electrònicament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Terme municipal d'Abrera 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 1. 

Parcel·la: 17. 

Titular: Generalitat de Catalunya. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 194,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 775,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 1. 

Parcel·la: 60. 

Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície d'expropiació, en m2: 32,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 130,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 383,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Polígon: 1. 

Parcel·la: 9003. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 17,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 4. 

Polígon: 2. 

Parcel·la: 9004. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 45,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 150,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 5. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 1. 
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Titular: Urbanizadora Villalba SA. 

Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 2.426,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.846,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 6. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 4. 

Titular: Urbanizadora Villalba SA. 

Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 3.327,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 10.878,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 7. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 6. 

Titular: Urbanizadora Villalba SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.605,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.131,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 8. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 8. 

Titular: Riera Soler, Juan. 

Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 2.294,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.100,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 9. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 10. 

Titular: Lubrificantes y Combustibles SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 507,00 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 982,00. 
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Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 10. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 12. 

Titular: Urbanizadora Villalba SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 249,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.602,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 11. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 16. 

Titular: Lubrificantes y Combustibles SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 214,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 554,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 12. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 17. 

Titular: Pérez Salich, Rosa. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 491,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.091,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 13. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 18. 

Titular: Pérez Salich, Rosa. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 594,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.374,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 14. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 19. 

Titular: Amador Valencia, Gloria Sofia. 
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Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 581,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.359,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 15. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 20. 

Titular: Can Pous Agricola y Ganadera SL. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 622,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.376,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 16. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 23. 

Titular: Drets Margarit, Maria Rosa. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 502,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.943,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 17. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 24. 

Titular: Drets Casanovas, Antonio (Hereus de). 

Superfície de servitud de pas, en m2: 427,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.586,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 18. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 25. 

Titular: Drets Margarit, Juan. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 500,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.892,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 19. 
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Polígon: 10. 

Parcel·la: 32. 

Titular: Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 511,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.196,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 20. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 33. 

Titular: Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 479,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.537,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 21. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 35. 

Titular: Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 249,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 722,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 22. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 36. 

Titular: Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU. 

Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 803,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.219,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 23. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 37. 

Titular: Urbanizadora Villalba SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 6,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 179,00. 
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Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 24. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9001. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 4.172,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 3.980,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 25. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9008. 

Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 41,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 109,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 26. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9010. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 31,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 136,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 27. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9011. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 45,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 165,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 28. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9013. 
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Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 30,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 98,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 29. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9015. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 64,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 202,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 30. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9016. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 219,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 392,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 31. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9017. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 12,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 59,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 32. 

Polígon: 10. 

Parcel·la: 9018. 

Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 27,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 48,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 33. 
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Polígon: 10. 

Parcel·la: 9019. 

Titular: Demarcación Carreteras Estado Cataluña M FOM. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 510,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.746,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 34. 

Polígon: 11. 

Parcel·la: 13. 

Titular: Urbanizadora Villalba SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 27,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 512,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 35. 

Polígon: 99808. 

Parcel·la: 1. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície d'expropiació, en m2: 32,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.000,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 3.357,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 36. 

Polígon:617. 

Parcel·la: 1. 

Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície d'expropiació, en m2: 13,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.994,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.796,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 37. 

Polígon: 632. 

Parcel·la: 1. 

Titular: Subministres Vigatans SL. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 1,00. 
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Superfície d'ocupació temporal, en m2: 504,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 38. 

Polígon: 632. 

Parcel·la: 2. 

Titular: Subministres Vigatans SL. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 318,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 972,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 39. 

Polígon: 2608. 

Parcel·la: 2. 

Titular: Generalitat de Catalunya. 

Superfície d'expropiació, en m2: 37,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 226,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 739,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 40. 

Polígon: 99620. 

Parcel·la: 1. 

Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 590,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.647,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 41. 

Polígon: 99620. 

Parcel·la: 2. 

Titular: Generalitat de Catalunya. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 1,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 529,00. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 42. 

Polígon: 99620. 
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Parcel·la: 4. 

Titular: Ajuntament d'Abrera. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.381,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.421,00. 

Naturalesa: Urbana. 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE 


Projecte constructiu de la renovació per a la 


millora de l'artèria PTLL-Abrera PC 17.1 


 


 


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. En data desembre de 2019 l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) 


va redactar el Projecte constructiu de la renovació per a la millora de 


l'artèria PTLL-Abrera PC 17.1, amb un pressupost d’execució per 


contractar de 5.501.076,20 € IVA no inclòs.  


 


3. El 2 de juliol de 2019 el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat ha 


aprovat el Pla d’Inversions i reposicions d’ATL del període 2019-2023, entre 


les quals figura el projecte constructiu de la renovació per a la millora de 


l’artèria PTLL-Abrera PC 17.1. 


 
4. El 31 de juliol de 2019 el Departament d’Obres i Patrimoni de l’Ens 


d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat va emetre informe tècnic, on esmenta 


que el projecte dóna compliment a les finalitats previstes en el Pla 


d’inversions i reposicions per al període 2019-2023 aprovat pel Consell de 


Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat el 2 de juliol de 2019, i considerant el 


projecte suficient per la seva finalitat i apte per a la seva aprovació, i informa 


proposant l’aprovació tècnica del projecte esmentat amb necessitat del 


tràmit d’informació pública. 


 


5. En data 13 d’agost de 2019 el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica inicial del projecte, 


acordant l’obertura del període d’informació pública. 
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6. En data 23 de gener de 2020 es va publicar simultàniament al DOGC núm. 


8048 i al diari El Punt-Avui l’anunci d’informació pública del projecte i la 


relació de béns i drets afectats. Així mateix, es va anunciar convenientment 


a la pàgina web d’ATL www.atl.cat.  


 
7. En la mateixa data es va demanar informe tècnic sobre els aspectes 


relacionats amb el planejament urbanístic, a l’Ajuntament d’Abrera, de 


conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA, així com la petició d’exposició al 


públic en el seu tauler d’anuncis. 


 


8. Pendent de la resposta de l’Ajuntament d’Abrera, en dates 10 de juny i 7 de 


juliol de 2020, ATL reitera la seva sol·licitud d'informe tècnic i de certificat 


d'exposició al públic. . 


 


9. En data 16 de desembre de 2020 s’ha rebut el certificat d’exposició al públic 


de l’Ajuntament d’Abrera, signat pel Secretari i per l’Alcalde, on es fa 


constar que no s’han presentat al·legacions. 


 
10. Amb data 13 de gener de 2021 l’Ajuntament d’Abrera ha presentat a ATL 


per EACAT (registre EATL-000251-2021) l'informe núm. 2021-0004 de data 


13 de gener de 2021, subscrit per l'arquitecte municipal, amb el següent 


contingut:  


 
INFORME 
D’entrada cal indicar que al tractar-se d’un projecte que es desenvolupa 
totalment en el terme municipal d’Abrera, hagués estat desitjable que 
aquest Ajuntament hagués estat informat d’aquesta actuació en fase de 
redacció del projecte per tal de fer les aportacions que es creguessin 
oportunes i necessàries. 
1.Espai PEIN. Compliment de les mesures preventives i correctives 
especificades en la Memòria Ambiental 
El projecte de la nova canonada que ha de substituir l’actual discorre fora 
de l’espai PEIN, però molt propera, a tocar d’ell. Per tant, no està inclòs en 
cap dels supòsits de la llei 21/2013 d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 
Malgrat això, i atesa aquesta proximitat amb l’espai PEIN es demana la 
màxima exigència amb el compliment de totes les mesures preventives 
i correctives en la Memòria Ambiental. 
Es sabut que, moltes vegades, les mesures preventives i correctives 
apareixen especificades en les memòries dels projectes i a la pràctica, 
durant l’execució de les obres, o no s’apliquen o s’apliquen parcialment. Per 
això, en aquest projecte es demana que durant l’execució de l’obra es 
faci un seguiment exhaustiu del compliment de totes les mesures 
preventives i correctives especificades en la Memòria Ambiental. 
2. Masia de Can Moragues 



http://www.atl.cat/
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La Memòria Ambiental indica que la nova canonada discorre a una distància 
de 20 metres de la masia de Can Moragues. Així mateix indica que Can 
Moragues s’inclou dins dels béns arquitectònics catalogats per la 
Generalitat, que es tracta d’una masia d’estil popular abandonada la qual es 
troba en bon estat de conservació. 
En les mesures per a la protecció del patrimoni cultural s’indica que en la 
fase de construcció es generarà un impacte sobre al masia de Can 
Moragues en les obres associades als trams més propers de la masia. Per 
protegir i evitar qualsevol afecció sobre el patrimoni cultural i el paisatge de 
l’entorn es defineixen les següents mesures a complir: 
-En cas que l’autoritat ho sol·liciti, es farà un estudi per minimitzar les 
afeccions a Can Moragues. 
El traçat que planteja el projecte al costat de la masia de Can Moragues és 
el següent: 


 


 


Cal indicar que l’estat de masia de Can Moragues, al contrari que el que 
s’indica, està en mal estat, i atesa aquesta proximitat de la nova 
canonada amb la masia es demana un ajust en el traçat d’acord amb 
el plànol adjunt. 
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En aquest plànol s’ha indicat la situació de la masia amb un cercle 
vermell, i la proposta de modificació del traçat en línea de color verd. 
Apart de buscar més separació amb la masia de Can Moragues per tal 
de reduir l’impacte de l’obra, la proposta suposa que la nova canonada 
discorri per camins existents o zones amb menys vegetació i per tant, 
menys afectació a aquest l’àmbit natural. 


Amb independència de que s’accepti aquesta proposta es demana un 
estudi d’afecció a la masia de Can Moragues.” 


11. En data 13 de gener 2021 el Departament d’Obres i Patrimoni d’ATL emet 


informe tècnic que dona resposta a les al·legacions presentades durant el 


tràmit d’informació pública del projecte i a les consideracions efectuades per 


part dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Abrera, al qual el present informe 


es remet i que en la seva part essencial es reprodueix a continuació:  


 


Resposta a les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Abrera: 


 


1. Ajuntament d’Abrera 


1.1 S’estima la petició de l’Ajuntament d’Abrera en el sentit que durant 
l’execució de l’obra es farà un seguiment exhaustiu del compliment de 
totes les mesures preventives i correctives especificades en la Memòria 
Ambiental. En aquest sentit es contractarà un seguiment ambiental de 
l’obra que haurà d’informar mensualment del compliment de les 
mesures previstes i de les que eventualment calgués implementar, tot i 
no haver-les considerat en el projecte constructiu. 


 
1.2 S’estima la proposta de l’ajuntament en el sentit d’allunyar la canonada 


de la masia de Can Moragues el màxim raonable, sempre i quan no 
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s’afecti a tercers no previstos en el projecte; el pendent de baixada fins a 
creuar el canal de desguàs de l’ETAP del Llobregat, d’acord al traçat 
modificat, permeti executar les obres tal i com estava previst; i no 
s’afectin altres serveis. Així mateix es procurarà afectar el mínim 
possible a les zones amb vegetació. 
 
 


En conseqüència, atès que el projecte compleix els requeriments necessaris 


per poder ser executat, que el projecte disposa de la documentació necessària 


per expropiar els béns i drets afectats per les obres i que s’han observat les 


formalitats i els requisits legals, la Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL, impulsora 


de la present tramitació, d’acord amb l’informe reproduït proposa estimar les 


al·legacions efectuades per l’Ajuntament d’Abrera i aprovar  definitivament el 


“Projecte constructiu de la renovació per a la millora de l´artèria PTLL-Abrera 


PC 17.1”, amb un import de 5.501.076,20 € (IVA exclòs) i un termini d’execució 


de 12 mesos. 


 


 


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 


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 
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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 municipal sobre els aspectes relacionats amb el 


planejament urbanístic que han merescut les valoracions contingudes en 


l’informe de la Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL de 13 de juliol de 2020. 


 


 


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


del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE 


L´ARTÈRIA PTLL-ABRERA PC 17.1”, s’informa favorablement sobre la 


tramitació administrativa efectuada i la proposta d’aprovació definitiva del 


mateix.    


 


 


Proposta: 


 


Per l’exposat anteriorment, es proposa elevar al Director de l’Ens d’Abastament 


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







 


7 


 


 


RESOLUCIÓ:   


 


ESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Abrera en el sentit 


expressat en l’informe de la Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL de 13 de gener 


de 2021;  


 


APROVAR definitivament el Projecte constructiu de la renovació per a la 


millora de l'artèria PTLL-Abrera PC 17.1, amb un pressupost de 5.501.076,20 


€ 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 a l’Ajuntament d’Abrera;  


 


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 
Terme municipal d'Abrera 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 1. 
Parcel·la: 17. 
Titular: Generalitat de Catalunya. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 194,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 775,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 2. 
Polígon: 1. 
Parcel·la: 60. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 130,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 383,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 3. 
Polígon: 1. 
Parcel·la: 9003. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 17,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 4. 
Polígon: 2. 
Parcel·la: 9004. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 45,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 150,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 5. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 1. 
Titular: Urbanizadora Villalba SA. 
Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 2.426,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.846,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 6. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 4. 
Titular: Urbanizadora Villalba SA. 
Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 







 


9 


 


Superfície de servitud de pas, en m2: 3.327,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 10.878,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 7. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 6. 
Titular: Urbanizadora Villalba SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.605,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.131,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 8. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 8. 
Titular: Riera Soler, Juan. 
Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 2.294,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.100,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 9. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 10. 
Titular: Lubrificantes y Combustibles SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 507,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 982,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 10. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 12. 
Titular: Urbanizadora Villalba SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 249,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.602,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 11. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 16. 
Titular: Lubrificantes y Combustibles SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 214,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 554,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 12. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 17. 
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Titular: Pérez Salich, Rosa. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 491,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.091,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 13. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 18. 
Titular: Pérez Salich, Rosa. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 594,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.374,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 14. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 19. 
Titular: Amador Valencia, Gloria Sofia. 
Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 581,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.359,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 15. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 20. 
Titular: Can Pous Agricola y Ganadera SL. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 622,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.376,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 16. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 23. 
Titular: Drets Margarit, Maria Rosa. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 502,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.943,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 17. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 24. 
Titular: Drets Casanovas, Antonio (Hereus de). 
Superfície de servitud de pas, en m2: 427,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.586,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 18. 
Polígon: 10. 
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Parcel·la: 25. 
Titular: Drets Margarit, Juan. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 500,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.892,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 19. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 32. 
Titular: Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 511,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.196,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 20. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 33. 
Titular: Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 479,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.537,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 21. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 35. 
Titular: Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 249,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 722,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 22. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 36. 
Titular: Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU. 
Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 803,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.219,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 23. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 37. 
Titular: Urbanizadora Villalba SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 6,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 179,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 24. 
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Polígon: 10. 
Parcel·la: 9001. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície d'expropiació, en m2: 9,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 4.172,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 3.980,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 25. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9008. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 41,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 109,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 26. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9010. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 31,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 136,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 27. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9011. 
 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 45,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 165,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 28. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9013. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 30,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 98,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 29. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9015. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 64,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 202,00. 
Naturalesa: Rústica. 
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Finca de projecte núm.: 30. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9016. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 219,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 392,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 31. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9017. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 12,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 59,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 32. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9018. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 27,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 48,00. 
Naturalesa: Rústica. 
Finca de projecte núm.: 33. 
Polígon: 10. 
Parcel·la: 9019. 
Titular: Demarcación Carreteras Estado Cataluña M FOM. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 510,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.746,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 34. 
Polígon: 11. 
Parcel·la: 13. 
Titular: Urbanizadora Villalba SA. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 27,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 512,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 35. 
Polígon: 99808. 
Parcel·la: 1. 
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 
Superfície d'expropiació, en m2: 32,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.000,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 3.357,00. 
Naturalesa: Urbana. 
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Finca de projecte núm.: 36. 
Polígon:617. 
Parcel·la: 1. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície d'expropiació, en m2: 13,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.994,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.796,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 
Finca de projecte núm.: 37. 
Polígon: 632. 
Parcel·la: 1. 
Titular: Subministres Vigatans SL. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 504,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 
Finca de projecte núm.: 38. 
Polígon: 632. 
Parcel·la: 2. 
Titular: Subministres Vigatans SL. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 318,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 972,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 
Finca de projecte núm.: 39. 
Polígon: 2608. 
Parcel·la: 2. 
Titular: Generalitat de Catalunya. 
Superfície d'expropiació, en m2: 37,00. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 226,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 739,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 
Finca de projecte núm.: 40. 
Polígon: 99620. 
Parcel·la: 1. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 590,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.647,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 
Finca de projecte núm.: 41. 
Polígon: 99620. 
Parcel·la: 2. 
Titular: Generalitat de Catalunya. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1,00. 
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Superfície d'ocupació temporal, en m2: 529,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 
Finca de projecte núm.: 42. 
Polígon: 99620. 
Parcel·la: 4. 
Titular: Ajuntament d'Abrera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.381,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.421,00. 
Naturalesa: Urbana. 
 





				2021-02-16T12:23:44+0100

		ROSER MORROS RODENAS - DNI 46548960L









		2021-02-24T13:28:24+0100




