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RESOLUCIÓ 

 

APROVACIÓ TÈCNICA I INICIAL DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA 

RENOVACIÓ DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), 

ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS. PC 

10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7 

 

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 

explotarl’esmentada xarxa. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha 

iniciat la seva activitat l’1 de març de 2019. 

 

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. En data de 16 de març de 2021 ha estat aprovada 

l’última modificació d’aquest Pla on s’inclou la present actuació consistent 

en el ”PROJECTE DE RENOVACIÓ DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS 

ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL 

VALLÈS.PC 10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7”. Aquest Projecte forma 

part, així mateix, del Programa de Mesures de la planificació hidrològica de 

Catalunya. 

 

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

d’Abastament d’Aigua ha redactat, en data juny de 2021 el ”PROJECTE DE 

RENOVACIÓ DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), 

ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS.PC 

10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7” amb un pressupost d’execució per 

contracte de 2.450.924,47 € (IVA exclòs). 

 

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

afectats que requereix la tramitació dels corresponents expedients per a la 

seva ocupació o adquisició. 

 

5. En data 28 de setembre de 2021 el Departament de Renovacions i 

Reposicions de la Direcció de Manteniment de l’Ens d’Abastament d’Aigua 

Ter-Llobregat va emetre 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 el 2 de juliol de 2019, i modificat en data 16 de març de 2021 i 

considerant el projecte suficient per la seva finalitat i apte per a la seva 

aprovació, informa proposant l’aprovació tècnica i inicial del projecte 

esmentat. 

 

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. 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, sens perjudici del tràmit d’informe previ.  

 
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 
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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. 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. 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.   

 

6. 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. I d’acord amb l’establert en l’art. 26 del Decret 

legislatiu 3/2003, la seva aprovació porta implícita la declaració d'utilitat 

pública i la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats.  

 

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

sobre el “PROJECTE DE RENOVACIÓ DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS 

ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL 

VALLÈS.PC 10.03/10.04/10.05/10.17,ID_PLA 2.2.7”, la Direcció de l’Ens 

d'abastament d'Aigua Ter-Llobregat ATL. 

 

 

HA RESOLT: 

 

APROVAR tècnicament i inicialment el “PROJECTE DE RENOVACIÓ 

DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE 

ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS.PC 

10.03/10.04/10.05/10.17,ID_PLA 2.2.7” de data juny de 2021, amb un 

pressupost d’execució per contracte de 2.450.924,47 € (IVA exclòs). 
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SOTMETRE el present projecte al tràmit d’informe previ municipal previst en 

l’art. 127.2 del TRLA que haurà d’emetre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i 

Parets del Vallès, sobre 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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document signat electrònicament 
RM 
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ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 

 

Terme municipal de Parets del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Referència: 6201108DG3060S0001. 
Titular: Ajuntament de Parets del Vallès.  
Superfície d'expropiació, en m2: 18,48. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 528,12. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.301,82. 
Naturalesa: Urbana. 
 

Terme municipal de Mollet del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1.  
Polígon: 4. 
Parcel·la: 35. 
Titular: Institut Català del Sòl.  
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.367,34. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 147,90. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 2.  
Referència: 5599004DF3959. 
Titular: Ajuntament de Mollet del Vallès.  
Superfície de servitud de pas, en m2: 169,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 422,50. 
Naturalesa: Urbana. 
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INFORME TÈCNIC SOBRE EL PROJECTE DE “RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ 


COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, 


MOLLET DEL VALLÈS. PC 10.03/10.04/10.05/10.17” 


 


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 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. 


En data 16 de març de 2021 ha estat aprovada l’última modificació d’aquest Pla, entre 


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


DE LA DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE 


ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS. PC 10.03/10.04/10.05/10.17, 


ID_PLA 2.2.7”. 


 


Aquest projecte esdevé per causa d’una instal·lació 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.   


 


2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 


 


La Conducció Comarcal del Vallès Oriental que transcorre pel municipi de Mollet del 


Vallès és una canonada de fibrociment DN500 que permet el subministrament tant al 


mateix municipi, com a Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt. En aquest tram 


es deriva una presa directa, la P-65 Mollet 2, que representa el 13% de la demanda 


municipal. 


 
Per a donar compliment al RD140/2003 del 7 de febrer (“Criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua de consum humà), des de l’any 2003, les canonades de fibrociment han de 
ser substituïdes per d’altres de diferent material al esgotar la seva vida útil. 
 
Per a donar solució a aquest requisit, es projecta la substitució de la canonada que 
creua Mollet del Vallès en una longitud de 1.835 m, per una de nova de fundició dúctil 
del mateix diàmetre. La canonada travessa diferents infraestructures de transport 
(ferrocarril, autopistes C-33 i AP-7 i autovia C-17) així com el Riu Tenes. 
 
Per altra banda, el projecte també inclou trasllada la presa directa P-65 al dipòsit 


municipal del Mansar, situat a les afores de Mollet del Vallès i que gestiona el SMA 


Sorea. El cabal a subministrar és de 140 m3/h. 
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Així doncs, les obres consistiran en la substitució de la canonada de fibrociment que 


creua el municipi de Mollet del Vallès, i resumides en les següents actuacions: 


 


 Canonada de fosa dúctil DN500 tipus C30, excepte de l’arqueta Lourdes 


(connexió) a la derivació Parets amb PEAD DN630 i el creuament de la Riera 


Seca amb PEAD DN500. 


 Creuament de la C-17 mitjançant una clava amb tub de formigó armat de DN 


interior 1500mm que servirà de beina per la canonada d’acer DN1000, i que 


serà visitable per al seu manteniment. 


 Creuament del Riu Tenes en dues fases mitjançant motes de terres. 


 Arquetes de seccionament als següents punts: derivació de Parets, als 


extrems de la C-17 i del Riu Tenes. 


 Nou punt de lliurament al dipòsit El Mansar que elimina la presa directa situada 


al polígon “Can Magarola” de Mollet del Vallès. 


 Nova escomesa elèctrica en el punt de lliurament del Mansar. 


 


3. PROPOSTA 


 


Atès que el projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser executat. 


 


Es proposa aprovar tècnicament el ”PROJECTE DE RENOVACIÓ DERIVACIÓ 


COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, 


MOLLET DEL VALLÈS.PC 10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7”, amb un 


pressupost d’execució per contracta de 2.450.924,47 € (IVA exclòs). 


 


 


 


 


 


Director del Projecte      Director de Manteniment 


 


 


Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital 
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