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RESOLUCIÓ 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INFORMACIÓ 

PÚBLICA DEL PROJECTE BÀSIC I 

L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE LA 

DESSALINITZADORA DE LA TORDERA 2 

 

 

ANTECEDENTS 

 

Mitjançant resolució de la Direcció d’ATL de data 18 d’octubre de 2021 es va 

aprovar tècnicament i inicialment el Projecte bàsic i l’estudi d’impacte ambiental 

de la dessalinitzadora de la Tordera 2, sotmetre el projecte als tràmit d’informe 

previ municipal als Ajuntaments de Tordera i Blanes, així com al tràmit 

d’avaluació de l’impacte ambiental ordinària previst en la Llei 21/2013; i 

finalment s’ordenà l’inici de l’expedient d’informació pública durant el qual els 

particulars, les entitats i els organismes interessats podran examinar el projecte 

i la relació de béns i drets afectats i presentar les al·legacions que estimin 

oportunes. Aquest projecte contenia un annex amb la relació concreta i 

individualitzada dels béns i drets afectats.  

 

En data 30 març de 2022 s’ha publicat al DOGC núm. 8637 l’anunci que conté 

la relació de béns i drets afectats, i segons el qual se sotmet a informació 

pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la 

seva publicació en el DOGC, i que per tant finalitzaria el proper 13 de maig de 

2022. El mateix dia 30 de març de 2022 s’ha remès el projecte i l’annex de 

béns i drets afectats a l’Ajuntament de Blanes i s’ha  sol·licitat l’informe 

municipal sobre els aspectes urbanístics, de conformitat amb l’art. 127.2 del 

TRLA.   

 

Finalment, en data 8 d’abril de 2022 s’ha remés novament el Projecte a 

l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de sol·licitar el seu informe sobre 

l’avaluació d’impacte ambiental proposada, d’acord amb l’art. 33 de la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 

En data 29 d’abril de 2022 – per tant, amb antelació a la data d’acabament del 

termini d’informació pública-  l’Ajuntament de Blanes ha notificat a ATL (registre 

número E/000006-2022) el Decret d’Alcaldia per mitjà del qual sol·licita al 

Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat una pròrroga de trenta 
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dies hàbils del tràmit d’audiència i informació pública del “PROJECTE BÀSIC I 

L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA DESSALINITZADORA DE LA 

TORDERA 2” als efectes de facilitar la presentació de les corresponents 

al·legacions, atesa “la complexitat tècnica del projecte sotmès a informació 

pública i la gran incidència del mateix sobre el territori municipal”.   

 

En data 5 de maig de 2022 – per tant, amb antelació a la data d’acabament del 

termini d’informació pública-, l’Ajuntament de Tordera ha notificat a ATL 

(registre número EATL-001067-2022) el Decret d’Alcaldia per mitjà del qual 

sol·licita al Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat una pròrroga 

de trenta dies hàbils, “atès que el projecte sotmès a informació pública és 

tècnicament complex, té una incidència rellevant sobre el territori municipal i 

afecta a un gran nombre de persones interessades”, per tal de permetre a  

aquest Ajuntament facilitar i millorar la participació ciutadana i vetllar pels 

interessos municipals a través d’un estudi més acurat, que requereix de més 

temps. 

 

La Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL ha informat favorablement aquestes 

peticions, en la mesura que no afecta drets de tercers i en tot cas es considera 

acceptable perquè tampoc causa un perjudici greu a l’interès públic.  

 

La cap del Servei Jurídic d’ATL ha proposat la concessió d’una ampliació del 

termini de quinze dies hàbils, segons l’informe de data 11 de maig de 2022.  

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

L’art. 33 de la Llei 21/2013  preveu, entre els tràmits als quals s’ha de sotmetre 

l’avaluació d’impacte ambiental ordinària, el del seu sotmetiment a informació 

pública i consultes a les Administracions Públiques afectades i persones 

interessades. Així, en el seu apartat tercer es diu que amb caràcter obligatori 

l’òrgan substantiu, dins del procediment d’autorització del projecte, realitzarà 

els tràmits d’informació pública i de consultes a les Administracions Públiques 

afectades i a les persones interessades. 

 

Aquests tràmits d’informació pública i de consultes tindran una vigència d’un 

any des de la seva finalització.  
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L’art. 37.4 d’aquest mateix text legal, referit al tràmit de consultes a les 

Administracions Públiques afectades i a les persones interessades, estableix 

que aquestes disposaran d’un termini màxim de trenta dies hàbils des de la 

recepció de la notificació per a emetre els informes i formular les al·legacions 

que estimin pertinents.  

 

Així mateix, l’art. 3 de la Llei 21/2013 estableix que les Administracions 

Públiques ajustaran les seves actuacions en matèria d’avaluació ambiental als 

principis de lleialtat institucional, coordinació, informació mútua, cooperació, 

col·laboració i coherència.  

 

Per la seva banda, l’art. 55 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 

local, diu que les Administracions Públiques han de basar les seves relacions 

recíproques sota el principi de lleialtat institucional, amb el propòsit d’assolir 

una efectiva coordinació i eficàcia administrativa.    

 

En aquest mateix sentit, els articles 140 i següents  de la Llei 40/2015 es 

refereixen als principis de les relacions interadministratives i, entre ells, el de 

lleialtat institucional i de col·laboració entès com el deure d’actuar amb la resta 

d’Administracions Públiques per a l’assoliment de finalitats comunes. L’art. 141 

concreta el deure de col·laboració i, entre d’altres, esmenta el deure de facilitar 

a les altres Administracions la informació que precisin sobre l’activitat que 

desenvolupin en l’exercici de les seves pròpies competències i prestar 

l’assistència i col·laboració per a l’execució dels seus actes que hagin de 

realitzar-se o tinguin efectes fora dels seus respectius àmbits territorials.  

 

L’art. 32 de la Llei 39/2015, contempla la possibilitat de concedir ampliacions 

dels terminis establerts que no excedeixi de la meitat dels mateixos si les 

circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers. En qualsevol 

cas, la petició d’ampliació i la decisió que s’adopti hauran de produir-se abans 

del venciment del termini vençut i els acords que es prenguin no seran 

susceptibles de recurs.   

 

Atès tot l’anterior, vista la petició motivada d’ampliació del termini formulada 

pels Ajuntaments de Blanes i de Tordera i atès que resulta aconsellable en 

ares als principis de lleialtat, col·laboració i eficàcia de l’actuació de les 

Administracions Públiques, a fi i efecte de permetre que aquestes 
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Administracions puguin pronunciar-se sobre els aspectes de la seva 

competència en relació al projecte sotmès a informació pública.  

 

Atesos els antecedents i fonaments exposats, així com els informes interns,   

 

RESOLC:   

 

AMPLIAR el termini d’informació pública del projecte per un període de 15 dies 

hàbils addicionals a comptar des de la data de la present resolució, per tal que 

els Ajuntaments afectats i la resta de persones, entitats i organismes 

interessats puguin examinar el projecte i presentar les al·legacions que estimin 

procedents;  

 

NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de Blanes i Tordera així com a 

la resta d’interessats i Administracions Públiques a qui s’hagi sotmès a informe 

el present projecte, a través de notificacions específiques i publicacions.  

 

La present resolució no és susceptible de recurs administratiu.  

 

 

 

Document signat electrònicament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerent  

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. 
RM 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INFORMACIÓ 


PÚBLICA DEL PROJECTE BÀSIC I 


L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE LA 


DESSALINITZADORA DE LA TORDERA 2 


 


 


ANTECEDENTS 


 


Mitjançant resolució de la Direcció d’ATL de data 18 d’octubre de 2021 es va 


aprovar tècnicament i inicialment el Projecte bàsic i l’estudi d’impacte ambiental 


de la dessalinitzadora de la Tordera 2, sotmetre el projecte als tràmit d’informe 


previ municipal als Ajuntaments de Tordera i Blanes, així com al tràmit 


d’avaluació de l’impacte ambiental ordinària previst en la Llei 21/2013; i 


finalment s’ordenà l’inici de l’expedient d’informació pública durant el qual els 


particulars, les entitats i els organismes interessats podran examinar el projecte 


i la relació de béns i drets afectats i presentar les al·legacions que estimin 


oportunes. Aquest projecte contenia un annex amb la relació concreta i 


individualitzada dels béns i drets afectats.  


 


En data 30 març de 2022 s’ha publicat al DOGC núm. 8637 l’anunci que conté 


la relació de béns i drets afectats, i segons el qual se sotmet a informació 


pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la 


seva publicació en el DOGC, i que per tant finalitzaria el proper 13 de maig de 


2022. El mateix dia 30 de març de 2022 s’ha remès el projecte i l’annex de 


béns i drets afectats a l’Ajuntament de Blanes i s’ha  sol·licitat l’informe 


municipal sobre els aspectes urbanístics, de conformitat amb l’art. 127.2 del 


TRLA.   


 


Finalment, en data 8 d’abril de 2022 s’ha remés novament el Projecte a 


l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de sol·licitar el seu informe sobre 


l’avaluació d’impacte ambiental proposada, d’acord amb l’art. 33 de la Llei 


21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 


 


En data 29 d’abril de 2022 – per tant, amb antelació a la data d’acabament del 


termini d’informació pública-  l’Ajuntament de Blanes ha notificat a ATL (registre 


número E/000006-2022) el Decret d’Alcaldia per mitjà del qual sol·licita al 


Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat una pròrroga de trenta 
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dies hàbils del tràmit d’audiència i informació pública del “PROJECTE BÀSIC I 


L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA DESSALINITZADORA DE LA 


TORDERA 2” als efectes de facilitar la presentació de les corresponents 


al·legacions, atesa “la complexitat tècnica del projecte sotmès a informació 


pública i la gran incidència del mateix sobre el territori municipal”.   


 


En data 5 de maig de 2022 – per tant, amb antelació a la data d’acabament del 


termini d’informació pública-, l’Ajuntament de Tordera ha notificat a ATL 


(registre número EATL-001067-2022) el Decret d’Alcaldia per mitjà del qual 


sol·licita al Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat una pròrroga 


de trenta dies hàbils, “atès que el projecte sotmès a informació pública és 


tècnicament complex, té una incidència rellevant sobre el territori municipal i 


afecta a un gran nombre de persones interessades”, per tal de permetre a  


aquest Ajuntament facilitar i millorar la participació ciutadana i vetllar pels 


interessos municipals a través d’un estudi més acurat, que requereix de més 


temps. 


 


La Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL ha informat favorablement aquestes 


peticions, en la mesura que no afecta drets de tercers i en tot cas es considera 


acceptable perquè tampoc causa un perjudici greu a l’interès públic.  


 


 


FONAMENTS DE DRET 


 


L’art. 33 de la Llei 21/2013  preveu, entre els tràmits als quals s’ha de sotmetre 


l’avaluació d’impacte ambiental ordinària, el del seu sotmetiment a informació 


pública i consultes a les Administracions Públiques afectades i persones 


interessades. Així, en el seu apartat tercer es diu que amb caràcter obligatori 


l’òrgan substantiu, dins del procediment d’autorització del projecte, realitzarà 


els tràmits d’informació pública i de consultes a les Administracions Públiques 


afectades i a les persones interessades. 


 


Aquests tràmits d’informació pública i de consultes tindran una vigència d’un 


any des de la seva finalització.  


 


L’art. 37.4 d’aquest mateix text legal, referit al tràmit de consultes a les 


Administracions Públiques afectades i a les persones interessades, estableix 


que aquestes disposaran d’un termini màxim de trenta dies hàbils des de la 
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recepció de la notificació per a emetre els informes i formular les al·legacions 


que estimin pertinents.  


 


Així mateix, l’art. 3 de la Llei 21/2013 estableix que les Administracions 


Públiques ajustaran les seves actuacions en matèria d’avaluació ambiental als 


principis de lleialtat institucional, coordinació, informació mútua, cooperació, 


col·laboració i coherència.  


 


Per la seva banda, l’art. 55 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 


local, diu que les Administracions Públiques han de basar les seves relacions 


recíproques sota el principi de lleialtat institucional, amb el propòsit d’assolir 


una efectiva coordinació i eficàcia administrativa.    


 


En aquest mateix sentit, els articles 140 i següents  de la Llei 40/2015 es 


refereixen als principis de les relacions interadministratives i, entre ells, el de 


lleialtat institucional i de col·laboració entès com el deure d’actuar amb la resta 


d’Administracions Públiques per a l’assoliment de finalitats comunes. L’art. 141 


concreta el deure de col·laboració i, entre d’altres, esmenta el deure de facilitar 


a les altres Administracions la informació que precisin sobre l’activitat que 


desenvolupin en l’exercici de les seves pròpies competències i prestar 


l’assistència i col·laboració per a l’execució dels seus actes que hagin de 


realitzar-se o tinguin efectes fora dels seus respectius àmbits territorials.  


 


L’art. 32 de la Llei 39/2015, contempla la possibilitat de concedir ampliacions 


dels terminis establerts que no excedeixi de la meitat dels mateixos si les 


circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers. En qualsevol 


cas, la petició d’ampliació i la decisió que s’adopti hauran de produir-se abans 


del venciment del termini vençut i els acords que es prenguin no seran 


susceptibles de recurs.   


 


Atès tot l’anterior, vista la petició motivada d’ampliació del termini formulada 


pels Ajuntaments de Blanes i de Tordera i atès que resulta aconsellable en 


ares als principis de lleialtat, col·laboració i eficàcia de l’actuació de les 


Administracions Públiques, a fi i efecte de permetre que aquestes 


Administracions puguin pronunciar-se sobre els aspectes de la seva 


competència en relació al projecte sotmès a informació pública, es formula a la 


Direcció de l’Ens la següent  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:   


 


AMPLIAR el termini d’informació pública del projecte per un període de 15 dies 


hàbils addicionals a comptar des de la data de la present resolució, per tal que 


els Ajuntaments afectats i la resta de persones, entitats i organismes 


interessats puguin examinar el projecte i presentar les al·legacions que estimin 


procedents;  


 


NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de Blanes i Tordera així com a 


la resta d’interessats i Administracions Públiques a qui s’hagi sotmès a informe 


el present projecte, a través de notificacions específiques i publicacions.  


 


La present resolució no és susceptible de recurs administratiu.  


 


 


Document signat electrònicament.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Cap del Servei Jurídic  
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