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RESOLUCIÓ 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ 

DEL CONDUCCIÓ COMARCAL DEL BAIX 

LLOBREGAT NORD A L’ENCREUAMENT AMB EL 

RIU LLOBREGAT. PUNT CRÍTIC 17.2.   

 

 

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

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

 

RESOLC:   

 

APROVAR definitivament el “Projecte constructiu de la renovació de la 

conducció comarcal del Baix Llobregat Nord a l’encreuament amb el riu 

Llobregat – Punt Crític 17.2”, amb un pressupost de 828.295,31 més IVA, i 

donar conformitat a les accions que es proposen en l’informe tècnic d’ATL d’1 

d’octubre de 2021 per tal de donar compliment a les exigències i condicionants 

mediambientals derivats de la seva tramitació. Aquesta aprovació, de 

conformitat amb l'article 26 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, 

porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns 

i els drets afectats. 

 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament d’Abrera i fer-ne la seva 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

 

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 

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 
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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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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ 


DEL CONDUCCIÓ COMARCAL DEL BAIX 


LLOBREGAT NORD A L’ENCREUAMENT AMB EL 


RIU LLOBREGAT. PUNT CRÍTIC 17.2.   


 


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


aprovar el Pla d’Inversions i reposicions d’ATL del període 2019-2023, que 


ha estat  revisat per última vegada el 16 de març de 2021. Entre les 


diferents actuacions incloses dins del Pla, figura en els epígrafs 2.1.8 i 


2.1.61 la redacció i l’execució de les obres del projecte constructiu per a la 


renovació de la conducció comarcal del Baix Llobregat Nord, PC 17.2. 


Aquesta actuació forma part, així mateix, del Programa de Mesures de la 


planificació hidrològica de Catalunya. 


 
3. En desenvolupament del Pla d’Inversions i reposicions aprovat, el març de 


2020 ATL Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat va finalitzar la redacció 


del “Projecte constructiu de la renovació de la conducció comarcal del Baix 


Llobregat Nord a l’encreuament amb el riu Llobregat – Punt Crític 17.2”, 


amb un pressupost d’execució per contracte de 828.295,31 € IVA no inclòs. 


 
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. 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. 
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5. En data 12 d’agost de 2020 el Departament de Renovacions i Reposicions 


de la Direcció de Manteniment de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 


ha emès 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, i 


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


aprovació, informa proposant l’aprovació tècnica del projecte esmentat. 


 


6. En data 14 d’agost de 2020 el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat ha resolt aprovar tècnicament i inicial el projecte, acordant 


sotmetre’l al tràmit d’informe previ municipal previst en l’art. 127.2 del TRLA. 


 
7. En data 7 de setembre de 2020 se sol·licita informe tècnic sobre els 


aspectes relacionats amb el planejament urbanístic, a l’Ajuntament 


d’Abrera, de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA. 


 
8. En data 22 de setembre de 2020 se sol·licita a la Direcció General de 


Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i 


Sostenibilitat informe sobre la necessitat o no de sotmetre l’actuació al 


tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. 


 


9. En data 7 de octubre de 2020 el cap del servei de projectes de la Direcció 


General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, tramet a ATL l’informe en 


relació a l’avaluació ambiental.  El contingut de les conclusions de l’informe 


són les següents: 


 
“Considerant les característiques del Projecte i la documentació 
presentada, tenint en compte el que estableix l’article 7 de la Llei 
21/2013, d’avaluació d’impacte ambiental, s’informa que cal sotmetre el 
Projecte al tràmit d’avaluació ambiental simplificada, atès que es 
considera que el Projecte pot afectar de manera apreciable, directament 
o indirectament, els espais de la xarxa Natura 2000 afectats”. 
 


10. En data 5 de novembre de 2020 el Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats de  


l’Ajuntament d’Abrera ha emès informe tècnic amb diverses consideracions 


legals i d’ordre ambiental, on es conclou:  


 


“CONCLUSIONS: AL.LEGACIONS AL PROJECTE 


 


L’actual informe mediambiental només considera els següents impactes: 
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1) Afeccions a la llera pública: desviament del riu, construcció de 


2 arquetes, ocupació temporal dels terrenys. Considera que 


l’impacte és moderat però no efectua pròpiament una 


valoració. 


2) Afeccions a espais PEIN: l’impacte és temporal, només 


considera l’impacte sobre el medi físic: les accions s’adapten a 


la topografia del terreny. La canonada es soterrada i per tant el 


seu efecte és recuperable. Les arquetes no són soterrades 


però s’ubiquen en zones de vegetació abundant i per tan 


queden amagades. Considera que l’impacte és moderat però 


no fa pròpiament una valoració.  


 


Les mesures correctores als impactes que si que ha localitzat són molt 


pobres. Les actuacions estan pensades per fer-se els mesos de juliol-


agost únicament per motius hidrològics quan són mesos en que pot 


haver un important impacte a l’avifauna.  


Es considera que cal que el promotor realitzi el tràmit de consulta prèvia 


que determina la Llei 21/2013 que determina que els projectes públics o 


privats consistents en la realització de les obres, instal·lacions o de 


qualsevol altra activitat compresa en l'annex II i aquells que, tot i no estar 


inclosos en l'annex I, puguin afectar directament o indirectament els 


espais de la Xarxa Natura 2000, requereixen que l'òrgan que determini 


cada comunitat autònoma es pronunciï sobre la necessitat o no que el 


projecte esmentat se sotmeti a avaluació d'impacte ambiental 


simplificada, d'acord amb els criteris que estableix l'annex III. 


En tot cas es creu que el projecte necessita un estudi ambiental més 


profund sobre les afeccions que pot ocasionar al medi i que pot 


determinar que l’alternativa 1 no sigui la més idònia des d’un punt de 


vista que tingui en compte la perspectiva ambiental o que les mesures 


correctores siguin més amplies. S’haurien d’avaluar: 


1) L’impacte que pot ocasionar a l’aqüífer de la Cubeta d’Abrera i als 


pous d’extracció que l’Ajuntament d’Abrera té per abastir la població.  


2) L’acumulació d’impactes que pot provocar la concentració de 


projectes d’infraestructures i d’altres tipus en l’àmbit del PEIN o en les 


seves immediacions ja que juntament amb aquest ja estan aprovats o 


en fase d’aprovació els següents projectes i plans:  
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a. Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera entre la 


ETAP d’Abrera i la EB Esparreguera.  


b. Millora de la capacitat hidràulica del nou col·lector de 


salmorres en l’àmbit del Baix Llobregat Fase 2 des de Cardona 


i Balsareny. 


c. Projecte de mesures compensatòries per la construcció del 


col·lector de salmorres. 


d. d. Desviament de la línia de molt alta tensió Vandellòs-Rubí.  


e. e. Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves  


 


3) L’afecció sobre la vegetació i la fauna que no s’ha tingut en compte 


tot i que es tracta d’una Zona d’Especial Protecció per a les Aus.  


4) Establir mesures correctores per tal de minimitzar aquests impactes.” 


 


11. En data 13 de març 2021 es dona trasllat de la Separata d’Avaluació 


ambiental simplificada del Projecte de referència a la Direcció General de 


Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i 


Sostenibilitat perquè emeti informe d’impacte ambiental.  


 


12. En data 19 de juliol de 2021 el Director general de Polítiques Ambientals i 


Medi Natural ha resolt emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el 


Projecte de renovació de la conducció comarcal del Baix Llobregat Nord a 


l'encreuament amb el riu Llobregat, promogut i tramitat per l'Ens 


d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), al terme municipal d'Abrera 


(Baix Llobregat), pel qual es determina que no s'ha de sotmetre a una 


avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no 


té efectes adversos significatius sobre el medi ambient sempre que es doni 


compliment a les mesures proposades en el document ambiental i a 


les condicions dels apartats que segueixen que tot seguit es 


reprodueixen:  


 


Segon  


Incloure les condicions addicionals següents:  


a) Per a la sol·licitud d’autorització ambiental cal valorar la instal·lació de 


l’escullera per al desviament del riu Llobregat de manera que s’eviti 


l’afectació sobre els peus arboris inclosos en la vegetació de ribera 


(àlbers, pollancres, Salix sp.) i, en cas que això no sigui possible, 


justificar tècnicament la impossibilitat de fer-ho.  
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b) En cas d’afectació sobre els peus arboris de vegetació de ribera, tant 


per la instal·lació de les noves canonades com de l’escullera de 


desviament del riu i altres feines, cal estudiar-ne la replantació a espais 


pròxims a l’àmbit del Projecte. Si no és possible aquesta trasplantació, 


en l’execució de les mesures compensatòries plantejades pel promotor 


cal incorporar la restauració d’aquest hàbitat de ribera.  


c) En l’aplicació de les mesures compensatòries s’han de tenir en 


compte els criteris establerts al document “Criteris per a la 


sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i 


la integració de la No Pèrdua Neta en biodiversitat” elaborat per la 


Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, incloent-hi la 


relació 1:3 per a la superfície on implantar aquestes mesures 


compensatòries. El Projecte de mesures compensatòries ha de tenir 


l’aprovació del Servei de Projectes.  


d) S’ha de fer una prospecció prèviament a l’inici de les obres per 


detectar la presència d’exemplars de tortuga de rierol i altres espècies 


faunístiques que es puguin veure afectades per les obres en un abast de 


100 m aigües amunt i aigües avall de l’àmbit estricte d’actuació. En cas 


de detecció d’aquestes espècies, cal valorar la possibilitat de 


translocació dels exemplars detectats a hàbitats òptims aigües amunt del 


riu Llobregat.  


e) S’ha de donar compliment a tots els condicionants addicionals 


establerts a l’informe dels ST a Barcelona del Departament d’Acció 


Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i es destaquen els que no es 


mencionen a la separata ambiental:  Cal prioritzar l’ús de maquinària 


lleugera i manual en les desbrossades i la retirada de material vegetal.  


Es recomana conservar la vegetació primer a una altura aproximada de 


30 cm perquè es pugui prospectar i cercar exemplars de fauna autòctona 


abans d’eliminar tota la vegetació.  En la retirada d’espècies exòtiques 


a incloure en les mesures compensatòries aquesta s’ha de fer amb 


mètodes que n’evitin la dispersió i evitant herbicides i productes 


fitosanitaris, amb l’extracció dels rizomes per a l’eliminació de la canya 


americana.  Les accions de revegetació (hidrosembra i plantació 


d’arbusts) cal que es duguin a terme amb espècies autòctones de vivers 


certificats i seguint protocols de plantació irregular.  Cal dur a terme les 


actuacions en horari diürn i si durant les obres es detecta la presència 


d’individus de fauna que es vegin afectats cal notificar-ho al Cos 


d’Agents Rurals o a la Secció de Biodiversitat dels ST de Barcelona.  


Durant el desviament del riu cal garantir el manteniment del cabal en els 
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mateixos volums que en l’actualitat durant tot el període d’obres i el seu 


restabliment una vegada finalitzades. És essencial comprovar que no hi 


ha ictiofauna que quedi a la zona on s’assequi la llera per la derivació i 


que pugui morir.  S’ha d’evitar la terbolesa de l’aigua tant com sigui 


possible i recollir els residus de la desbrossada i retirar els sediments als 


llocs de tractament adients.  


f) Totes les obres que s’hagin de fer en zona de domini públic hidràulic 


han de tenir l’autorització de l’ACA, en els termes que s’indica al seu 


informe.  


g) L’actuació estarà subjecte a un informe preceptiu de la comissió 


territorial d’urbanisme. 


 


13. Aquesta resolució és publicada en el DOGC núm. 8475 de 9 d’agost de 
2021 (resolució ACC/2571/2021).  
 


14. En data 1 de setembre de 2021 s’ha sol·licitat informe preceptiu a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, sobre el 
Projecte objecte de la present tramitació.  
 


15. En data 1 d’octubre de 2021 el Departament de Renovacions i Reposicions 


d’ATL emet informe sobre les diverses consideracions efectuades sobre el 


Projecte en el decurs de la seva tramitació administrativa i, en concret, per 


la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, l’Agència 


Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament d’Abrera, on s’exposen les accions 


contemplades en el projecte i les que s’articularan en fase d’obra per tal de 


donar compliment als condicionants i requeriments formulats per les 


Administracions consultades.  


 
En resum, es conclou:  


 


“Al conjunt d’al·legacions formulades per les diferents administracions 
consultades, se’ls dona resposta mitjançant el present escrit, ja sigui a 
través de les accions ja previstes en el propi projecte constructiu, així com 
també a través dels mitjans que es disposaran durant l’execució del mateix. 
Aquest conjunt d’accions es resumeixen en les següents:  


1- Sol·licitar els informes preceptius a la Comissió d’Urbanisme i es 


disposi de l’autorització de l’ACA abans de realitzar les obres. 


2- Comprovar la bondat dels càlculs d’esgotament presentats en el 


present informe mitjançant els assajos pertinents i confirmar la no 


afecció a l’aqüífer de la cubeta d’Abrera durant l’execució del 


creuament. 
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3- Dur un control ambiental exhaustiu, mitjançant la figura d’un Director 


Ambiental, que verifiqui el compliment dels diferents condicionants 


establerts i les mesures de seguiment ambiental d’acord a les 


accions que en aquest document es descriuen. 


 


També cal remarcar que la resolució ambiental conclou la no necessitat 


de realitzar una tràmit d’avaluació ambiental ordinària atès que l'actuació 


prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient 


sempre que es doni compliment a les mesures proposades en el 


document ambiental i a les condicions dels apartats enumerats 


anteriorment, aspectes que, com s’acaba d’exposar, es tindran en 


consideració. 


Tenint en compte els riscos associats a no desenvolupar el Projecte, la 


mateixa resolució considera positives les actuacions de renovació de la 


conducció comarcal sempre que es doni compliment als condicionants 


establerts en apartats precedents.” 


 


16. Finalment, en la sessió de 25 d’octubre de 2021 de la Comissió Territorial 


d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona s’ha informat favorablement el 


present Projecte (Exp. 2021 / 074724 / B).  


 


Per tot l’exposat, s’informa sobre la viabilitat de l’execució del Projecte i es 


proposa la seva aprovació definitiva.  


 


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. 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 


d’agost. De règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 


de Catalunya). Així mateix, el present projecte s’ha sotmès al tràmit 


d’avaluació ambiental simplificada de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 


d’avaluació ambiental i s’han sol·licitat els informes preceptius de l’ACA i de 


la Comissió Territorial d’Urbanisme competent.   


 


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. En el 


present projecte només es preveu l’ocupació d’un espai de domini públic de 


l’Ajuntament d’Abrera.  


 


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 
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l’informe de la Direcció de Renovacions i Reposicions d’ATL de 16 de 


novembre 2020. 


 


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


del Projecte constructiu de la renovació de la conducció comarcal del Baix 


Llobregat Nord a l’encreuament amb el riu Llobregat – Punt Crític 17.2, 


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  


 


RESOLUCIÓ:   


 


APROVAR definitivament el “Projecte constructiu de la renovació de la 


conducció comarcal del Baix Llobregat Nord a l’encreuament amb el riu 


Llobregat – Punt Crític 17.2”, amb un pressupost de 828.295,31 més IVA, i 


donar conformitat a les accions que es proposen en l’informe tècnic d’ATL d’1 


d’octubre de 2021 per tal de donar compliment a les exigències i condicionants 


mediambientals derivats de la seva tramitació. Aquesta aprovació, de 


conformitat amb l'article 26 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 


qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, 


porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns 


i els drets afectats. 


 


NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament d’Abrera i fer-ne la seva 


publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  


 


 


Document signat electrònicament. 


 
 
 
 
 
 
Cap del Servei Jurídic 
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS SOBRE EL SISTEMA PLANTEJAT AL PC DE 
RENOVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT NORD A 
L’ENCREUAMENT DEL RIU LLOBREGAT PER  TAL DE REBAIXAR EL NIVELL 
FREÀTIC 


 


El sistema constructiu definit en el Projecte de la renovació de la conducció comarcal 
del Baix Llobregat Nord a l’encreuament amb el riu Llobregat – Punt crític 17.2 preveu 
l’excavació en rasa per a la disposició de les canonades mitjançant l’esgotament del 
nivell freàtic mitjançant la utilització de bombes disposades en cunetes d’acord al 
següent esquema: 


 


Gràfic 1: Secció tipus de creuament del creuament del Riu Llobregat 


Aquest mètode constructiu ha estat utilitzat amb èxit en altres creuament realitzats per 
part d’ATL en l’àmbit del Llobregat. Per exemple el creuament de la derivació 
municipal a Corbera del Llobregat des de l’artèria 2,40. 


El projecte constructiu preveu la utilització de bombes d’esgotament de 7,5 CV de 
potència per realitzar l’esgotament de la rasa i la possibilitat de reforçar-lo de forma 
puntual mitjançant bombes de 250 m3/h, si s’estima, des d’un punt de vista tècnic, 
estrictament necessari i després de realitzar les comprovacions oportunes vers 
l’afecció a l’aqüífer una vegada es disposi dels resultats dels assaigs de permeabilitat i 
de bombament pertinents. 


Tot seguit s’adjunta la corba H-Q d’un model de bomba com la que preveu el PC: 
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Gràfic 2: Corbes de prestacions de les bombes  


De cara a la realització dels càlculs es consideren les següents hipòtesis: 


- L’annex de geologia i geotècnia del projecte, esmenta l’existència d’un estrat 
de graves i sorres. D’acord a la taula D28 del CTE, la permeabilitat es troba 
compresa entre els següents valors: 
 
Kz= 10-2 a 10-5 


 


Es considera una permeabilitat de Kz= 10-3 m/s per a la realització del càlculs. 
Aquesta hipòtesis es confirmarà durant l’execució mitjançant els assaigs de 
Lefranc necessaris. 


- Es considera, conservadorament, un rebaix per sota la rasant de la canonada 
de 1 m, d’acord al següent esquema: 
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Gràfic 3. Croquis rebaix freàtic 


- D’acord a la informació de l’annex de geologia i geotècnia del projecte, els 
sondejos detecten una capa impermeable (argiles) a 20 m de profunditat. 
Aquesta hipòtesis es confirmarà durant l’execució de les obres mitjançant 
l’execució dels sondejos. 


- El comportament de l’aqüífer es pot assimilar a un aqüífer lliure i se’n realitza 
un estudi bidimensional (2D). 


 
Es determina, en primer lloc, el radi d’influència del rebaix que s’efectuarà mitjançant la 
fórmula de Sichard: 


 
S’obté que el radi d’influència és R = 275 m. 
 
Tot seguit s’efectua un anàlisi 2D aplicant la fórmula de règim permanent en un aqüífer 
lliure: 
 


 
 
Obtenint un cabal d’extracció, conjunt (n·Q), de 0,072 m3/s. 
 
Analitzant el rebaix del nivell freàtic que suposa a un pou ubicat a 15 m de la zona 
d’obres d’acord als plànols en planta del projecte, obtenim que el descens provocat és 
de l’ordre de 1,5 m d’acord als càlculs adjunts: 
 


 
 
Cal observar que aquesta situació seria la més desfavorable al llarg de tota l’actuació 
doncs correspon al moment en el qual es realitzi l’execució de l’arqueta d’intercepció 
prevista en el PC i considera que el conjunt de bombes estan ubicades al mateix punt, 
fet que no es pot donar a la realitat. 
 
Per tal de revisar la viabilitat del rebaix del freàtic mitjançant les bombes previstes al 
PC, es comprova el nombre d’unitats que caldria disposar al voltant de la rasa per 
mantenir-la en condicions de treball. 
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Considerant un diàmetre de la bomba de 200 mm i una altura molla de 2,61 m. S’obté 
com a resultat un cabal de 0,00345 m3/s (aproximadament 15 m3/h). 
 
D’acord als càlculs presentats anteriorment, el nombre de bombes necessàries per 
aconseguir el rebaix necessari seria de l’ordre de 20 unitats de bombes disposades al 
llarg de les cunetes previstes a tal efecte a la secció tipus, tan a les parts laterals de la 
rasa com al frontal. 
 
En aquest cas també es confirma la viabilitat de les bombes previstes al projecte per 
dur a terme el rebaix del nivell freàtic. 
 
Com a conclusió dels càlculs presentats: 
 
-D’acord a les hipòtesis de càlcul adoptades i que caldrà confirmar durant la fase 
executiva, el rebaix del nivell freàtic és viable amb el sistema plantejat al PC de 
referència. 
-L’afecció a l’aqüífer de la cubeta d’Abrera és mínim i puntual, havent-se quantificat en 
1,5 m de descens al pou més proper a la zona d’obres i en la situació puntual en la 
qual cal executar l’arqueta d’intercepció.  
-Els càlculs efectuats analitzen un estat bidimensional de l’aqüífer, essent el resultats 
conservadors. La recàrrega de l’aqüífer es pot produir des de zones en les quals no hi 
hagi rebaix (3D) i com a conseqüència el descens serà menor que el que reflecteixen 
els càlculs. 
-Cal destacar que la possible disminució en els recursos captats des d’aquest pou 
degut al descens esmentat, es poden compensar amb l’abastament que ATL 
proporciona al municipi, podent-se augmentar aquest a la quantitat necessària. 
 
 
A Sant Joan Despí, a data de signatura electrònica 


 


 


 


Cap de Renovacions i Reposicions. 
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