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RESOLUCIÓ 

 

APROVACIÓ TÈCNICA I INICIAL DEL “PROJECTE DE SECTORITZACIÓ 

DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA SUD)” Id. PIR 2.1.52 

 

 

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 el Pla d’Inversions i Reposicions d’ATL per al període 2019-2023 aprovat 

pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat en dates 2 de juliol de 

2019, 22 d’abril de 2020 i 16 de març de 2021, figura dins l’apartat 

d’actuacions de Renovacions el “Projecte de sectorització de la xarxa de 

distribució d’ATL Fase I (Zona Sud)” redactat amb data desembre de 2020, 

amb un import de 2.372.827,85 € (IVA exclòs) i un termini d’execució d’11 

mesos. Aquest Projecte forma part del Programa de Mesures de la 

planificació hidrològica de Catalunya.  

 

3. 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. En conseqüència, de conformitat amb el previst en 

l’art. 26.5 del text refós de la legislació vigent en matèria d’aigua a 

Catalunya, la seva execució està exempta de llicència municipal, sens 

perjudici del tràmit d’informe previ municipal contemplat en el Text Refós de 

la Llei d’Aigües en relació als aspectes urbanístics. 

 

4. Així mateix, el Projecte conté una separata d’expropiacions, amb l’annex 

amb la relació de béns i drets afectats que requereix la tramitació dels 

corresponents expedients d’expropiació forçosa. 
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5. En data 24 de març de 2021 la Direcció de Manteniment de l’Ens 

d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha emès informe tècnic, on esmenta 

que el projecte que el projecte compleix els requeriments necessaris per 

poder ser executat i es proposa la seva aprovació tècnica i donar trasllat als 

Ajuntaments d’Abrera, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, 

Subirats, Avinyonet del Penedès, La Granada, Olèrdola, Olivella, Sant Pere 

de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Sant Esteve Sesrovires afectats per 

l’actuació, 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 

hidràulics de la xarxa regional.  

 

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 a qui 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. 
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4. 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. 

 

5. 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. 

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 

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. 

 

 

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 

Sud)”, Id. PIR 2.1.52, la Direcció de l’Ens d'abastament d'Aigua Ter-Llobregat 

 

RESOL: 

 

APROVAR tècnicament i inicial el "Projecte de sectorització de la xarxa de 

distribució d’ATL Fase I (Zona Sud)” Id. PIR 2.1.52, amb un pressupost de 

2.372.827,85 € més IVA i un termini d’execució d’11 mesos.  

 

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

l’art. 127.2 del TRLA per tal que els Ajuntaments afectats per la present 

actuació (Ajuntaments d’Abrera, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, 

Subirats, Avinyonet del Penedès, La Granada, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de 

Ribes, Vilanova i la Geltrú i Sant Esteve Sesrovires), emetin el seu informe 

sobre els aspectes urbanístics en el termini d’un mes.    
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SOTMETRE el present 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 podran examinar-los i efectuar les 

al·legacions que estimin oportunes.    

 

 

Document signat electrònicament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 
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ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE DE 

SECTORITZACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA 

SUD)” Id. PIR 2.1.52 

 

Terme municipal d’Abrera 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 21. 

Parcel·la: 5. 

Titular: Agrogener, SA.  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 157,97. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 113,93. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 21. 

Parcel·la: 9004. 

Titular: Agència Catalana de l'Aigua. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 29,93. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 58,14. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Terme municipal d’Avinyonet del Penedès 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 1. 

Parcel·la: 4. 

Titular: Josep Aloy Sala.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 17,26. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 2. 

Parcel·la: 13. 

Titular: Marcelino Forcada Domingo. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 94,97. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 289,94. 
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Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Polígon: 1. 

Parcel·la: 20. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 59,25. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 116,85. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 4. 

Polígon: 1. 

Parcel·la: 9002. 

Titular: Diputació de Barcelona.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 44,34. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Terme municipal de La Granada 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 6. 

Parcel·la: 42. 

Titular: Pons i Font Elaboradors, SL.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 784,25. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.568,50. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 6. 

Parcel·la: 40. 

Titular: Jaime Masague Martí (hereus). 

Superfície de servitud de pas, en m2: 42,72. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 185,43. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Polígon: 6. 

Parcel·la: 9005. 
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Titular: Ajuntament de La Granada.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 11,16. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 22,32. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Terme municipal d’Olèrdola 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Referència cadastral: 4592001CF9749S0001WQ. 

Titular: Ajuntament d’Olèrdola.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 

Naturalesa: Urbana (vial). 

 

Terme municipal d’Olivella 

 

Finca de projecte núm.: 1.  

Polígon: 13. 

Parcel·la: 5. 

Titular: Marcos Bargellini / Pedro Bargellini.  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 24,61. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 147,24. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 13. 

Parcel·la: 9005. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 20,61. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 43,31. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Polígon: 13. 

Parcel·la: 6. 

Titular: Marcos Bargellini / Pedro Bargellini. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 19,70. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 38,74. 

Naturalesa: Rústica. 
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Terme municipal de Sant Esteve Sesrovires 

 

Finca de projecte núm.: 1.  

Referència cadastral: 0950801CF9605S0001UR. 

Titular: Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires. 

Superfície d'expropiació, en m2: 50,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 200,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 27. 

Parcel·la: 23. 

Titular: Juan Llerda Carceller. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 420,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 940,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 27. 

Parcel·la: 16. 

Titular: Manuel Esteve Garriga. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 313,73. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 91,13. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 3.  

Polígon: 27. 

Parcel·la: 9007. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície d'expropiació, en m2: 15,00.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 21,51.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 37,96. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 4.  

Polígon: 27. 
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Parcel·la: 24. 

Titular: Josep Maria Esteve Caballer. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 11,08. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 21,16. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Terme municipal de Sant Pere de Ribes 

 

Finca de projecte núm.: 1.  

Polígon: 28. 

Parcel·la: 11. 

Titular: Maria Esther Valls Borrell. 

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 

Naturalesa: Rústica.  

 

Terme municipal de Sant Sadurní d’Anoia 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 3. 

Parcel·la: 38. 

Titular: Isidoro Rando Safon.  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 34,72. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 169,43. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 3. 

Parcel·la: 39. 

Titular: Manuel Esteve Garriga. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 231,75. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 463,50. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Polígon: 3. 

Parcel·la: 9007. 
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Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 8,96. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 17,92. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 4. 

Polígon: 25. 

Parcel·la: 5. 

Titular: Josep Maria Raventos i Blanc, SA. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 38,44. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 273,03. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 5. 

Polígon: 4. 

Parcel·la: 9005. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 42,97. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 6. 

Polígon: 29. 

Parcel·la: 9002. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 52,51. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 163,36. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 7. 

Polígon: 14. 

Parcel·la: 6. 

Titular: Mata Portabella SA.  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 52,62. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 8. 
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Polígon: 14. 

Parcel·la: 22. 

Titular: Joaquina Rosell Vive.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 47,38. 

Naturalesa: Rústica.  

 

Terme municipal de Subirats 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 53. 

Parcel·la: 3. 

Titular: Agecata, SA / Nova Giejos, SL.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 51. 

Parcel·la: 15. 

Titular: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 10,81. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 118,20. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Polígon: 51. 

Parcel·la: 9004. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 7,24. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 17,89. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 4. 

Polígon: 19. 

Parcel·la: 1. 

Titular: Carlos de Moy de Prat (hereus).  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 102,97. 

Naturalesa: Rústica. 
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Finca de projecte núm.: 5. 

Polígon: 19. 

Parcel·la: 9003. 

Titular: Agència Catalana de l’Aigua.  

Superfície de servitud de pas, en m2: 18,22. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 116,29. 

Naturalesa: Rústica. 

 

 

Terme municipal de Vilanova i la Geltrú 

 

Finca de projecte núm.: 1.  

Referència cadastral: 0950801CF9605S0001UR. 

Titular: Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. 

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 

Naturalesa: Urbana (vial). 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 20. 

Parcel·la: 68. 

Titular: Generalitat de Catalunya.  

Superfície d'expropiació, en m2: 25,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 

Naturalesa: Rústica.  
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INFORME TÈCNIC SOBRE EL “PROJECTE DE SECTORITZACIÓ DE LA 


XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA SUD)” Id.Pla 2.1.52 


________________________________________________________________ 


 


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 22 d’abril de 2020, 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 SECTORITZACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL 


FASE I (ZONA SUD). Aquest projecte esdevé per causa de diverses 


instal·lacions de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat i, en 


conseqüència, té un innegable interès supramunicipal. En aquest sentit, de 


conformitat amb l’establert en l’art. 26.5 el Decret Legislatiu 3/2003, pel qual 


s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigua vigent a Catalunya, no 


està subjecte a llicència, sens perjudici del tràmit d’informe previ municipal 


contemplat en el Text Refós de la Llei d’Aigües en relació als aspectes 


urbanístics. L’esmentat Projecte conté una relació de béns i drets afectats que 


caldrà expropiar. 


 


2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 


 


Les obres objecte d’aquest projecte són similars entre elles, ja que gairebé la 


totalitat de les actuacions es pot classificar en construcció d’una nova 


seccionadora, ampliació de desguàs i ampliació de by-pass. Per una altra 


banda, cal destacar també que cada arqueta té les seves particularitats per 


factors com la seva localització o el tipus de desguàs. 


 


Artèria PTLL – Masquefa 


Actuació 2: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a unes vinyes a Ca 


n’Amat, Abrera. La canonada es de DN1200 i, segons els as-builts, la 


profunditat a la qual es troba és d’uns 3 metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou 


fins a deixar-la descoberta per a la construcció de la nova seccionadora segons 


el procediment constructiu descrit a Projecte. Aquesta seccionadora és del 


tipus 06F03, amb desguàs per gravetat de 8 metres al torrent que hi ha entre 
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dues vinyes i que desemboca al torrent de Can Noguera. Els equips a instal·lar 


són una vàlvula de papallona i un carret de desmuntatge de DN1200 que 


constitueixen el seccionament, una vàlvula de comporta i un carret de 


desmuntatge de DN250 que es col·locaran de by-pass, una vàlvula de 


comporta i un carret de desmuntatge de DN300 que serviran de desguàs i 2 


vàlvules de comporta i 2 vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda de 


la seccionadora. Al punt final del desguàs s’instal·larà una vàlvula de clapeta i 


es preveu la construcció d’unes aletes de formigó i la col·locació d’escullera. 


 


C. C. Masquefa – Sant Llorenç d’Hortons 


Actuació 3: ampliació de by-pass a la seccionadora de derivació de Sant 


Llorenç d’Hortons (E5-31). Es troba al costat del camí de Can Claramunt, a 


Sant Llorenç d’Hortons. La canonada és de DN1000 i no s’han de fer treballs 


de moviments de terres ja que es tracta d’una arqueta existent i els treballs es 


desenvolupen al seu interior. Per a l’ampliació del by-pass només son 


necessaris una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250. 


Actuació 4: ampliació del desguàs de l’arqueta E5-65. Es troba a unes vinyes 


al costat del Camí de la Beguda, a Sant Llorenç d’Hortons. La canonada és de 


DN1000 i aquesta arqueta actualment té un desguàs per gravetat a la riera de 


Ca n’Esteve, de manera que la implantació del nou desguàs es farà seguint la 


traça actual sempre que sigui possible. Els equips a instal·lar a l’arqueta són 


una vàlvula i un carret de desmuntatge de DN300 pel desguàs, seguits del tub 


de PEAD d’uns 75 metres que acaba amb una obra d’embocadura formada per 


unes aletes de formigó, una vàlvula de clapeta i la col·locació d’escullera.  


Actuació 5: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a una vinya, 


gairebé on creuen el torrent de Cal Simó i el Camí de la Beguda Alta. La 


canonada és de DN1000 i, segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba 


és d’uns 4 metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta 


per a la construcció de la nova seccionadora segons el procediment constructiu 


descrit al Projecte. Cal destacar que aquesta arqueta es troba a prop d’un 


desguàs existent, de manera que quedarà al costat d’aquest desguàs. Aquesta 


seccionadora és del tipus 06F05, amb cambra humida i desguàs per gravetat al 


torrent de Cal Simó d’uns 10 metres. Els equips a instal·lar són una vàlvula de 


papallona i un carret de desmuntatge de DN1000 que constitueixen el 


seccionament, una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250 


que es col·locaran de by-pass, 3 vàlvules de comporta i 3 carrets de 


desmuntatge de DN300 que serviran de desguàs i 2 vàlvules de comporta i 2 


vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda de la seccionadora. Al punt 


final del desguàs s’instal·larà una vàlvula de clapeta i es preveu la construcció 


d’unes aletes de formigó i la col·locació d’escullera. 
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C. C. Sant Llorenç d’Hortons – Sant Sadurní d’Anoia 


Actuació 6: construcció d’una nova seccionadora. Es troba al marge del Camí 


de Can Catassús, a Sant Sadurní d’Anoia. La canonada és de DN1000 i, 


segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba és lleugerament superior 


als 3 metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta per a la 


construcció de la nova seccionadora segons el procediment constructiu descrit 


al Projecte. Aquesta seccionadora és del tipus 06F03, amb desguàs per 


gravetat d’uns 70 metres de tub de PEAD fins al torrent de Can Llopard. Els 


equips a instal·lar són una vàlvula de papallona i un carret de desmuntatge de 


DN1000 que constitueixen el seccionament, una vàlvula de comporta i un 


carret de desmuntatge de DN250 que es col·locaran de by-pass, una vàlvula 


de comporta i un carret de desmuntatge de DN300 que serviran de desguàs i 2 


vàlvules de comporta i 2 vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda de 


la seccionadora. Al punt final del desguàs s’instal·larà una vàlvula de clapeta i 


es preveu la construcció d’unes aletes de formigó i la col·locació d’escullera. 


Actuació 7: ampliació del by-pass a la seccionadora de derivació de Sant 


Sadurní d’Anoia (D4-31). Es troba a unes vinyes a prop de la carretera BV-


2244, a Sant Sadurní d’Anoia. La canonada és de DN1000 i no s’han de fer 


treballs de moviments de terres ja que es tracta d’una arqueta existent i els 


treballs s’executen a l’interior. Per a l’ampliació del by-pass només son 


necessaris una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250. 


Actuació 8: construcció d’una nova seccionadora. Es troba al costat del riu 


Anoia, propera a la Plana dels Horts, a Sant Sadurní d’Anoia. La canonada és 


de DN1000 i, segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba és d’uns 3,5 


metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta per a la 


construcció de la nova seccionadora. Cal destacar que la proximitat al riu Anoia 


pot fer necessari l’esgotament del nivell freàtic per a poder executar les obres. 


Aquesta seccionadora és del tipus 06F04, amb desguàs per gravetat d’uns 10 


metres fins al mateix riu Anoia. Els equips a instal·lar són una vàlvula de 


papallona i un carret de desmuntatge de DN1000 que constitueixen el 


seccionament, una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250 


que es col·locaran de by-pass, una vàlvula de comporta i un carret de 


desmuntatge de DN300 que serviran de desguàs i 2 vàlvules de comporta i 2 


vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda de la seccionadora. Al punt 


final del desguàs s’instal·larà una vàlvula de clapeta i es preveu la construcció 


d’unes aletes de formigó i la col·locació d’escullera. 


C. C. Sant Sadurní d’Anoia – Pla del Penedès 
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Actuació 9: ampliació del desguàs de l’arqueta D4-60. Es troba a prop de la 


derivació de Sant Sadurní d’Anoia, al costat de la carretera BV-2244. La 


canonada és de DN1000 i aquesta arqueta actualment funciona com un 


desguàs. Els equips a instal·lar són una vàlvula i un carret de desmuntatge de 


DN300 pel desguàs, seguits del tub de PEAD d’uns 10 metres que comença a 


la cambra humida i que acaba amb una obra d’embocadura formada per unes 


aletes de formigó, una vàlvula de clapeta i la col·locació d’escullera. El desguàs 


es fa al torrent de Can Ferrer del Mas. 


Actuació 10: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a prop del límit 


municipal entre Sant Sadurní d’Anoia i Subirats, al costat del torrent de la Font 


de Jui. La canonada és de DN1000 i, segons els as-builts, la profunditat a la 


qual es troba és de 3 metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la 


descoberta per a la construcció de la nova seccionadora segons el procediment 


constructiu descrit al Projecte. Aquesta seccionadora és del tipus 06F01, sense 


desguàs. Els equips a instal·lar són una vàlvula de papallona i un carret de 


desmuntatge de DN1000 que constitueixen el seccionament, una vàlvula de 


comporta i un carret de desmuntatge de DN250 que es col·locaran de by-pass i 


2 vàlvules de comporta i 2 vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda 


de la seccionadora. 


Actuació 11: ampliació del by-pass a la seccionadora de derivació al Pla del 


Penedès (D3-31). Es troba al marge de la carretera C-243a, a Subirats. La 


canonada és de DN1000 i no s’han de fer treballs de moviments de terres ja 


que es tracta d’una arqueta existent i l’actuació es fa a l’interior. Per a 


l’ampliació del by-pass només son necessaris una vàlvula de comporta i un 


carret de desmuntatge de DN250. 


 


C. C. Pla del Penedès – Puigdàlber 


Actuació 12: ampliació del desguàs de l’arqueta D3-59. Es troba a prop del 


creuament entre la riera de Lavernó i la carretera C-243a. La canonada és de 


DN1000 i aquesta arqueta actualment funciona per gravetat. S’ha d’excavar 


una rasa per a la sortida del tub de desguàs per gravetat fins a la riera de 


Lavernó, situada a uns 5 metres. Els equips a instal·lar són una vàlvula i un 


carret de desmuntatge de DN300 pel desguàs, seguits del tub de PEAD que 


comença a la cambra humida de l’arqueta i acaba amb una obra d’embocadura 


formada per unes aletes de formigó, una vàlvula de clapeta i la col·locació 


d’escullera. 
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Actuació 13: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a unes vinyes al 


marge de la carretera C-243a, a Subirats. La canonada és de DN1000 i, 


segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba és de gairebé 3,5 metres. 


Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta per a la construcció 


de la nova seccionadora segons el procediment constructiu descrit al Projecte. 


Aquesta seccionadora és del tipus 06F01, sense desguàs. Els equips a 


instal·lar són una vàlvula de papallona i un carret de desmuntatge de DN1000 


que constitueixen el seccionament, una vàlvula de comporta i un carret de 


desmuntatge de DN250 que es col·locaran de by-pass i 2 vàlvules de comporta 


i 2 vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda de la seccionadora. 


Actuació 14: ampliació del desguàs de l’arqueta D3-61. Es troba al marge de 


la carretera C-243a, molt a prop del límit municipal entre Subirats i Avinyonet 


del Penedès. La canonada és de DN1000 i aquesta arqueta funciona 


actualment com un desguàs per gravetat. S’ha d’excavar una rasa per a la 


sortida del tub de desguàs que vagi cap al torrent dels Brivons, situat a uns 5 


metres. Els equips a instal·lar són una vàlvula i un carret de desmuntatge de 


DN300 pel desguàs, seguits del tub de PEAD que comença a la cambra 


humida de l’arqueta i acaba amb una obra d’embocadura formada per unes 


aletes de formigó, una vàlvula de clapeta i la col·locació d’escullera. 


 


C. C. Puigdàlber – Vilafranca del Penedès 


Actuació 15: ampliació del desguàs de la seccionadora de derivació de 


Puigdàlber (C3-31). Es troba al marge de la carretera C-243a, prop de les 


Vinyes de la Casa Vermella. La canonada és de DN1000 i per fer el desguàs 


s’ha de creuar la carretera. Per tant, es preveu fer dos pous a banda i banda 


per poder executar un clavament de tub i així conduir el desguàs fins al torrent 


de Mas Messeguer. Els equips a instal·lar són una vàlvula i un carret de 


desmuntatge de DN300 pel desguàs, seguits del tub de PEAD  d’uns 40 metres 


que comença a l’arqueta de derivació, passa pels dos pous intermitjos i acaba 


amb una obra d’embocadura formada per unes aletes de formigó, una vàlvula 


de clapeta i la col·locació d’escullera. 


Actuació 16: ampliació del by-pass de la seccionadora de derivació de 


Puigdàlber (C3-31). Es troba al marge de la carretera C-243a, prop de les 


Vinyes de la Casa Vermella. La canonada és de DN1000 i per aquesta actuació 


no s’han de fer treballs de moviments de terres. Per a l’ampliació del by-pass 


només son necessaris una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de 


DN250. 
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Actuació 17: ampliació del desguàs de la seccionadora de derivació de 


Vilafranca (C3-32). Es troba al marge de la carretera C-243a, a La Granada. La 


canonada és de DN1000 i el desguàs es fa a la riera de Les Comes, que es 


troba a 300 metres de l’arqueta. Per tant, es preveu l’execució d’una rasa 


paral·lela a la carretera i que vagi fins a aquesta riera com actualment. Els 


equips a instal·lar són una vàlvula i un carret de desmuntatge de DN300 pel 


desguàs, seguits del tub de PEAD  d’uns 300 metres que comença a l’arqueta 


de derivació i acaba amb una obra d’embocadura formada per unes aletes de 


formigó, una vàlvula de clapeta i la col·locació d’escullera. 


Actuació 18: ampliació del by-pass de la seccionadora de derivació de 


Vilafranca (C3-32). Es troba al marge de la carretera C-243a, a La Granada. La 


canonada és de DN1000 i per aquesta actuació no s’han de fer treballs de 


moviments de terres. Per a l’ampliació del by-pass només son necessaris una 


vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250. 


 


C. C. Vilafranca del Penedès – Sant Cugat de Sesgarrigues 


Actuació 19: ampliació del by-pass de la seccionadora de derivació de Sant 


Cugat de Sesgarrigues (C2-31). Es troba al creuament entre el Camí de 


Vilafranca del Penedès a Sant Sebastià dels Gorgs i el Camí fariner de la 


Granada, a Vilafranca del Penedès. La canonada és de DN1000 i no s’han de 


fer treballs de moviments de terres ja que es tracta d’una arqueta existent i els 


treballs es fan a l’interior. Per a l’ampliació del by-pass només son necessaris 


una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250. 


 


C. C. Sant Cugat de Sesgarrigues – Sant Pere Molanta 


Actuació 20: ampliació del by-pass de la seccionadora de derivació de Sant 


Pere Molanta (C2-32). Es troba al polígon industrial de Sant Pere Molanta, a 


Olèrdola. La canonada és de DN1000 i no s’han de fer treballs de moviments 


de terres. Per a l’ampliació del by-pass només son necessaris una vàlvula de 


comporta i un carret de desmuntatge de DN250. 


 


C. C. Sant Pere Molanta – Avinyonet del Penedès 


Actuació 21: ampliació del by-pass de la seccionadora de derivació 


d’Avinyonet del Penedès (D2-31). Es troba al marge de la carretera BV-2415, a 


prop del camp de futbol de Sant Pere Molanta. La canonada és de DN1000 i no 


s’han de fer treballs de moviments de terres. Per a l’ampliació del by-pass 
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només son necessaris una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de 


DN250. 


 


C. C. Dipòsit Garraf – Canyelles 


Actuació 22: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a unes vinyes 


properes a la rasa de Cal Bagaret, a Olivella. La canonada és de DN700 i, 


segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba és d’uns 3 metres. Per tant, 


s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta per a la construcció de la nova 


seccionadora segons el procediment constructiu descrit al Projecte. Aquesta 


seccionadora és del tipus 06F04, amb desguàs per gravetat d’uns 4 metres fins 


a la rasa de Cal Bagaret. Els equips a instal·lar són una vàlvula de papallona i 


un carret de desmuntatge de DN700 que constitueixen el seccionament, una 


vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN250 que es col·locaran 


de by-pass, una vàlvula de comporta i un carret de desmuntatge de DN300 que 


serviran de desguàs i 2 vàlvules de comporta i 2 vàlvules de ventosa de DN150, 


una a cada banda de la seccionadora. Al punt final del desguàs s’instal·larà 


una vàlvula de clapeta i es preveu la construcció d’unes aletes de formigó i la 


col·locació d’escullera. 


 


C. C. Canyelles – Dipòsit de Costa 


Actuació 23: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a prop de la Font 


d’en Sidro, a Sant Pere de Ribes. La canonada és de DN700 i, segons els as-


builts, la profunditat a la qual es troba és d’uns 2 metres. Per tant, s’ha 


d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta per a la construcció de la nova 


seccionadora segons el procediment constructiu descrit a Projecte. Aquesta 


seccionadora és del tipus 06F01, sense desguàs. Els equips a instal·lar són 


una vàlvula de papallona i un carret de desmuntatge de DN700 que 


constitueixen el seccionament, una vàlvula de comporta i un carret de 


desmuntatge de DN250 que es col·locaran de by-pass i 2 vàlvules de comporta 


i 2 vàlvules de ventosa de DN150, una a cada banda de la seccionadora. 


 


Ramals secundaris 


Actuació 24: construcció d’una nova seccionadora. Es troba al creuament 


entre el Carrer de la Turbina i el Carrer del Margalló, a Vilanova i la Geltrú. La 


canonada és de DN500 i, segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba 


és d’uns 2 metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta 


per a la construcció de la nova seccionadora segons el procediment constructiu 
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descrit a Projecte. Cal destacar que aquesta arqueta es troba a zona urbana i 


requerirà dels treballs necessaris per la demolició del paviment. Aquesta 


seccionadora és del tipus 06F06, és a dir, una seccionadora amb derivació. Els 


equips a instal·lar són una vàlvula de papallona i un carret de desmuntatge de 


DN500 que constitueixen el seccionament, 3 vàlvules de comporta i 3 carrets 


de desmuntatge de DN300 per la derivació i 2 vàlvules de comporta i 2 vàlvules 


de ventosa de DN150, una a cada banda de la seccionadora. També 


s’instal·larà un cabalímetre a la derivació. 


 


Actuació 25: construcció d’una nova seccionadora. Es troba a prop de la 


carretera C-32, al Camí del Juí del Moro, a Vilanova i la Geltrú. La canonada és 


de DN500 i, segons els as-builts, la profunditat a la qual es troba és d’uns 2,5 


metres. Per tant, s’ha d’excavar el pou fins a deixar-la descoberta per a la 


construcció de la nova seccionadora segons el procediment constructiu descrit 


a Projecte. Aquesta seccionadora és del tipus 06F06, és a dir, una 


seccionadora amb derivació. Els equips a instal·lar són una vàlvula de 


papallona i un carret de desmuntatge de DN500 que constitueixen el 


seccionament, 2 vàlvules de comporta i 2 vàlvules de ventosa de DN150, una a 


cada banda de la seccionadora, i per a la derivació es requereix: 3 vàlvules de 


comporta de DN150 i 3 carrets de desmuntatge de DN150. També s’instal·larà 


un cabalímetre a la derivació. 


 


Actuacions 26 i 27: construcció de noves seccionadores. Es tracta de les 


noves seccionadores a l’entrada i la sortida de la caseta del dipòsit de Sant 


Esteve de Sesrovires. Segons els esquemes de xarxa, són canonades de 


DN200 i DN400, de manera que els equips a instal·lar són una vàlvula de 


papallona de DN200, un carret de desmuntatge de DN200, una vàlvula de 


papallona de DN400 i un carret de desmuntatge de DN400. 
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3. PROPOSTA 


 


Atès que el projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser 


executat. 


 


Es proposa aprovar tècnicament el “PROJECTE DE SECTORITZACIÓ DE LA 


XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL FASE I (ZONA SUD)”, amb un import de 


2.372.827,85 € (IVA exclòs) i un termini d’execució d’11 mesos, i donar trasllat 


als Ajuntaments d’Abrera, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, 


Subirats, Avinyonet del Penedès, La Granada, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de 


Ribes, Vilanova i la Geltrú, i Sant Esteve Sesrovires afectats per l’actuació 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 hidràulics 


de la xarxa regional.  
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