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RESOLUCIÓ 

MODIFICAR EL PROJECTE PER A 

L’EXECUCIÓ DE LA DERIVACIÓ DE LA 

CANONADA DEL CARDENER CAP AL 

MUNICIPI DE VECIANA 

 

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 per al període 2019-2023 vigent aprovat 

pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat es troba, dins l’apartat 

1.8 de noves incorporacions/ampliacions de la xarxa, l’epígraf tercer, 

consistent en el Projecte per a l'execució de les derivacions de la canonada 

del Cardener cap a Aguilar de Segarra, Copons, Jorba Rubió, Sant Martí 

Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana. 

 
3. En el seu desenvolupament, s’ha redactat el “PROJECTE PER A 

L’EXECUCIÓ DE LA DERIVACIÓ DE LA CANONADA DEL CARDENER 

CAP AL MUNICIPI DE VECIANA”, en endavant el “Projecte”, amb un 

pressupost de 527.541,67 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 6 mesos. 

 

4. 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.  

 

5. 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. 

 
6. En data 9 de març de 2022 la Direcció d’ATL ha aprovat tècnicament i 

inicialment el Projecte i la relació de béns i drets afectats i ha acordat 

sotmetre’l al tràmit d’informe urbanístic municipal i a informació pública.  

 
7. En el DOGC Núm. 8645 de 11 d’abril de 2022 s’ha publicat l’anunci 

d’informació pública del Projecte amb la relació de béns i drets afectats, i el 
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12 d’abril s’ha enviat a l’Ajuntament per a la seva exposició al públic i 

l’emissió de l’informe urbanístic municipal. Així mateix, en data 14 d’abril de 

2022, s’ha publicat al diari El Punt Avui l’anunci d’informació pública.  

 
8. En data 11 de maig de 2022 l’Ajuntament de Veciana ha enviat a ATL el seu 

informe desfavorable atesa la incompatibilitat urbanística de la ubicació 

escollida per a l’estació de bombament. Així mateix, pel que fa a la 

construcció d’una nova línia aèria de mitja tensió, es considera que 

comporta una gran afectació mediambiental i paisatgística, tot recomanant 

estudiar alternatives menys agressives amb el paisatge.  

 
9. En data 19 de maig ha tingut entrada al registre d’ATL l’informe de 

l’enginyer municipal de Veciana on se sol·licita accés a la lectura del cabal 

subministrat i a la vàlvula reguladora d’emplenament del dipòsit.    

 
10. En data 17 de juny de 2022 l’Ajuntament ha enviat el certificat acreditatiu de 

l’exposició de l’anunci al públic en el termini de 29 d’abril de 2022 al 17 de 

juny de 2022, sense que hi hagi hagut al·legacions. 

 

11. En data 14 d’octubre de 2022 el director del projecte i el director d’obres i 

patrimoni d’ATL han emès informe on es proposa redefinir el Projecte amb 

una nova ubicació de l’estació de bombament que sigui compatible amb el 

planejament urbanístic. En concret, es proposa situar l’estació de 

bombament a la finca que hi ha a l’altra banda del camí, a tocar d’un 

bosquet proper. Tanmateix, pel que fa a les consideracions que fa 

l’Ajuntament sobre el traçat de la línia elèctrica aèria, no es comparteix la 

proposta municipal.  

 

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. 
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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. 

 

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

sobre el Projecte tramitat per a l’execució de la derivació de la canonada del 

Cardener cap al municipi de Veciana, amb un import de 527.541,67 € (IVA 

exclòs) i un termini d’execució de 6 mesos, la Direcció de l’Ens d'abastament 

d'Aigua Ter-Llobregat ATL,  

 

HA RESOLT: 

 

MODIFICAR el “Projecte per a l’execució de la derivació de la canonada del 

Cardener cap al municipi de Veciana” per tal d’ubicar l’estació de bombament 

en un indret compatible amb el planejament urbanístic, segons la proposta que 

consta en l’informe tècnic d’ATL de 14 d’octubre de 2022.  

ANUL·LAR I DEIXAR sense efectes la resolució de 9 de març de 2022 

d’aprovació inicial del Projecte i de la relació de béns i drets afectats que 

s’annexa.   

PUBLICAR la present resolució per a coneixement dels titulars dels béns i drets 

que es desafecten i notificar-la a l’Ajuntament de Veciana.   

 

 

Document signat electrònicament 

 

 

 

 

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

Signat per suplència de la persona titular de la Direcció de l'Ens d'Abastament 

d'Aigua Ter-Llobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ ACC/1/2022, de data 

3 de gener, DOGC núm. 8579 de 7 de gener de 2022. 
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ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS QUE ES DESAFECTEN  

 
Terme municipal de Veciana 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 1 
Parcel·la: 11 
Titular: Pui Pujol, José Rogelio 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 71,09 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 51,76 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 1 
Parcel·la: 9009 
Titular: Ajuntament de Veciana 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 82,80 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2,40 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 1 
Parcel·la: 10 
Titular: Botinas Porredón, José 
Superfície d'expropiació, en m2: 323,50 
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.302,83 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 369,97 
Naturalesa: Rústica 
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INFORME TÈCNIC SOBRE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL ”PROJECTE 
PER A L’EXECUCIÓ DE LA DERIVACIÓ DE LA CANONADA DEL 
CARDENER CAP AL MUNICIPI DE VECIANA” 
________________________________________________________________ 
 
 
1. ANTECEDENTS 


En data 9 de març de 2022, el Gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat, per suplència de la persona titular de la Direcció de l'Ens 
d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ 
ACC/1/2022, de data 3 de gener, DOGC núm. 8579 de 7 de gener de 2022, va 
aprovar tècnicament i inicialment el “PROJECTE PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DERIVACIÓ DE LA CANONADA DEL CARDENER CAP AL MUNICIPI DE 
VECIANA”, de data Maig de 2021, amb un pressupost 527.541,67 € més IVA i 
va 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 
i presentar els escrits d’al·legacions que estimin oportuns en relació amb el 
projecte i la relació de béns i drets afectats. 
 
En data 11 d’abril de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 8645, i, en data 14 d’abril de 2022, al diari El Punt Avui, 
l’anunci d’informació pública del Projecte. 
 
 
2. AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 


1. Ajuntament de Veciana 
 
El secretari-interventor de l’Ajuntament de Veciana certifica que 
“Primer.- Ha estat exposat al públic entre els dies 29/04/2022 i 17/06/2022 
l’anunci d’informació pública del “Projecte per a l’execució de la derivació de la 
canonada del Cardener cap al municipi de Veciana”. 
Segon.- I durant aquest període no s’ha presentat cap al·legació ni escrit en 
relació al mateix en el registre de l’ajuntament de Veciana.” 
 
L’informe tècnic de 10 de maig de 2022 de l’Arquitecte de l’Ajuntament de 
Veciana manifesta el següent: 
 
1.1 “Que tenint en compte el grau de protecció del sòl forestal que defineix el 


POUM de Veciana i la prohibició de qualsevol edificació que 
determina l’article 138 esmentat, es considera que la construcció d’una 
estació de bombament en la ubicació proposada no és compatible amb 
el planejament urbanístic vigent al municipi de Veciana.” 
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1.2 “Que pel que fa al subministrament elèctric de l’estació de bombament 
projectada, es preveu la construcció d’una nova línia aèria de mitja 
tensió a través, en la seva major part del traçat, de sòl forestal del 
municipi.  
Es considera que aquesta nova estesa és desmesurada i 
desproporcionada i suposa una gran afectació al medi ambient i un gran 
impacte paisatgístic.  
Es recomana la realització de noves esteses soterrades i/o analitzar 
alternatives menys agressives amb el paisatge i que suposin un impacte 
més reduït sobre el medi ambient i el propi territori.” 


 
1.3 “Que tenint en compte els fets exposats en relació al “Projecte per a 


l’execució de la derivació de la canonada del Cardener cap a Veciana, 
s’emet informe desfavorable tenint en compte que la proposta no 
s’ajusta als paràmetres urbanístics del planejament vigent al municipi de 
Veciana.” 


 
 
Resposta a les al·legacions 


1. Ajuntament de Veciana 


1.1 S’estima l’al·legació i no es construirà l’estació de bombament en la 
ubicació proposada.  
 


1.2 No s’estima l’al·legació per motius de racionalitat econòmica i perquè no 
s’al·lega l’existència de cap figura de protecció ambiental que impedeixi 
l’estesa d’una línia aèria que en qualsevol no serà diferent d’algunes que 
ja existeixen a la zona i que alimenten altres receptors.  


 
1.3 Després de visitar de nou el terreny i analitzar les diferents alternatives 


ATL proposa situar l’estació de bombament a la finca que hi ha a l’altra 
banda del camí, a tocar d’un bosquet proper per a que no quedi tan a la 
vista tal com pot veure’s en la següent imatge. 
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Aquesta proposta ja ha estat traslladada a l’ajuntament a través de 
converses mantingudes amb els tècnics municipals durant el període de 
presentació d’al·legacions. 
 
Això comportarà que ATL refarà el projecte tenint en compte aquest 
canvi d’ubicació.  
 
El projecte es tornarà a sotmetre a informació pública. 
 
 


3. PROPOSTA 


Atès que l’Ajuntament de Veciana informa desfavorablement l’execució del 
projecte en la redacció actual. 
 
Atès que, com a conseqüència de les converses mantingudes amb 
l’Ajuntament de Veciana, s’ha definit una nova ubicació per l’estació de 
bombament, la qual cosa comportarà refer el projecte i tornar-lo a sotmetre a 
informació pública. 
 
Es proposa no aprovar definitivament el “PROJECTE PER A L’EXECUCIÓ DE 
LA DERIVACIÓ DE LA CANONADA DEL CARDENER CAP AL MUNICIPI DE 
JORBA”, de data Maig de 2021, amb un import de 527.541,67 € (IVA exclòs) i 
un termini d’execució de 6 mesos. 
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Director del Projecte    Director d'Obres i Patrimoni 
 
 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica 
RV 
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