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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ
TÈCNICA
INICIAL
DEL
PROJECTE DE SECTORITZACIÓ DE LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I
(ZONA NORD) Id.Pla 2.1.66

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 SECTORITZACIÓ DE LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA NORD)” Id.Pla 2.1.66”
amb un pressupost d’execució per contracte de 1.907.461,02 € IVA no
inclòs i un termini d’execució de 13 mesos.
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. En l’informe signat en dates 30 i 31 de març de 2021 pel Gestor del Projecte
i el Director de Manteniment de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat,
s’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
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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
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 SECTORITZACIÓ DE LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA NORD)” Id.Pla 2.1.66, la Direcció de
l’Ens d'abastament d'Aigua Ter-Llobregat ATL,

HA RESOLT:
APROVAR tècnicament el PROJECTE DE SECTORITZACIÓ DE LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA NORD) Id.Pla 2.1.66 de data
desembre de 2020, amb un pressupost d’execució per contracte de
1.907.461,02 € (IVA no inclòs) i un termini d’execució de 13 mesos.
SOTMETRE el present projecte al tràmit d’informe previ municipal previst en
l’art. 127.2 del TRLA per tal que els Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès,
Sabadell, Barberà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, La Llagosta,
Palau-Solità i Plegamans, Sentmenat i Caldes de Montbui afectats per
l’actuació emetin el seu informe 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

Signat digitalment per:
Josep Andreu Clariana Selva
Data: 06-07-2021

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