
 

 

 

RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 

CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DEL 

MUNICIPI DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

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

com la proposta de resolució d’aprovació definitiva del projecte signada per la cap 

del servei jurídic en data 29 de setembre de 2022, 

 

RESOLC: 

 

DONAR resposta a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès, en el sentit expressat en l’informe de la Direcció d'Obres i Patrimoni d’ATL 

d’1 de setembre de 2022, sense que comporti la necessitat d’introduir cap 

modificació al Projecte que es tramita; 

 

APROVAR definitivament el PROJECTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA TER-

LLOBREGAT DEL MUNICIPI DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, amb un 

pressupost de 429.081,88 € IVA no inclòs i un termini d’execució de 3,5 mesos; 

 

APROVAR i elevar a definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats per 

l’execució de les obres del projecte que s’annexa;   

 

SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat l’acord d’urgent ocupació dels béns i 

drets necessari d’expropiar;    

 

NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i de 

Barberà del Vallès;  

 
ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat. 
 

 

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 

http://www.atl.cat/


 

2 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Gerent de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat 

 
 

 

ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 

 
Terme municipal de Barberà del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: - 
Parcel·la: - 
Titular: Ajuntament de Barberà del Vallès 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 609,06 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1540,30 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
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Polígon: 2 
Parcel·la: 9001 
Titular: Ajuntament de Barberà del Vallès 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 297,71 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 689,19 
Naturalesa: Rústica  
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 2 
Parcel·la: 9002 
Titular: Ajuntament de Barberà del Vallès 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 175,76 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 391,89 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 5 
Polígon: 2 
Parcel·la: 2 
Titular: Provasa 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 736,36 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.883,29 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 6 
Polígon: 87790 
Parcel·la: 2 
Titular: Companyia d’Aigües de Sabadell, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 46,71 
Superfície de servitud de pas, en m2: 161,76 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 341,99 
Naturalesa: Urbana 
 
Terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: - 
Parcel·la: - 
Titular: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 217,65 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 537,81 
Naturalesa: Rústica 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 


CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DEL 


MUNICIPI DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 


 
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 la sessió número 33 del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat 


celebrat el dia 10 de març de 2022 es va aprovar l’última revisió del Pla 


d’inversions i reposicions d’ATL per al període 2022-2026 on s’inclou la 


present actuació dins l’apartat 1.8 de noves incorporacions/ampliacions de 


la xarxa, l’epígraf sisè consistent en el Projecte Nou punt de lliurament de 


Santa Perpètua de Mogoda.  


 
3. En el seu desenvolupament, s’ha redactat el PROJECTE DE CONNEXIÓ A 


LA XARXA TER-LLOBREGAT DEL MUNICIPI DE SANTA PERPÈTUA DE 


MOGODA amb un pressupost de 429.081,88 € IVA no inclòs i un termini 


d’execució de 3,5 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 8 de març de 2022 el Gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica i inicial del projecte, 
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acordant sotmetre el present projecte al tràmit d’informe previ municipal 


previst en l’art. 127.2 del TRLA i a informació pública, pel termini d’un mes. 


 
7. En dates 11 i 14 d’abril de 2022 es van publicar al DOGC (núm. 8645) i al 


diari El Punt-Avui, respectivament, els anuncis d’informació pública del 


projecte. Així mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL 


www.atl.cat. i es va sol·licitat informe tècnic sobre els aspectes relacionats 


amb el planejament urbanístic als Ajuntaments de Santa Perpètua de 


Mogoda i de Barberà del Vallès.   


 
8. Dins del termini d’exposició pública, l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha 


presentat un informe tècnic subscrit tècnic municipal en data 6 de maig de 


2022, amb el següent contingut a destacar: 


 


“L’actuació en aquest punt afecta especialment, per proximitat, el curs fluvial del 


torrent de can Llobateres just després del seu pas per sota la carretera B-140. Es 


tracta d’un espai natural d’alta importància mediambiental, identificat en diversos 


estudis del sòl no urbanitzable i medi natural que ha encarregat el propi municipi.  


És per aquest motiu que es posa de manifest que qualsevol actuació en aquest 


entorn, sigui estudiada i mesurada, posant en el centre la recuperació del 


medi natural i la seva preservació per tal de no generar més externalitats 


negatives en aquest entorn natural ja prou afectat. També es vol posar de 


manifest que el traçat proposat per aquest projecte de nova connexió a la xarxa 


Ter-Llobregat, travessa la reserva viària urbanística per la futura Ronda Est de 


Sabadell. Es considera que tant pel que fa al traçat d’aquesta nova connexió, com 


per la solució constructiva adoptada responguin a aquest fet, i permetin la futura 


execució d’aquesta infraestructura projectada d’una forma adequada, i es realitzin 


les previsions oportunes per tal de no generar conflicte en el tram en què 


coincideixen ambdós traçats. Actualment no es disposa de projecte aprovat per 


aquesta futura infraestructura viària, fet que pot dificultar aquesta previsió, però 


tot i així cal no perdre-ho de vista en la solució tècnica adoptada pel traçat de la 


nova conducció. Així mateix, es considera que l’administració competent per 


informar i autoritzar l’actuació en aquests terrenys de reserva viària, és el Servei de 


Carreteres de la Generalitat de Catalunya, qui hauria d’emetre l'informe 


corresponent al respecte del projecte presentat. Al fil de la conversa tècnica que es 


va mantenir via correu electrònic el març de l'any passat, es feia referència a la 


connexió d'aquesta conducció a la xarxa de clavegueram. A nivell tècnic municipal 


es posava de manifest que en el punt indicat d'aquesta connexió es tractava d’una 


xarxa exclusivament pluvial, i es considerava que havia de tenir aquest tractament 


al llarg de tot el seu traçat. No es té suficient informació del final d'aquest col·lector, 


però es preveu que pogués desembocar a la cuneta lateral a la carretera. Per 


aquest motiu es posava en dubte que pogués ser un bon punt de connexió, tant pel 
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fet que les aigües que corren per aquesta canonada podrien conduir aigües, 


puntualment hiperclorades, com per la insuficiència de secció de la cuneta, fet que 


podria afectar la pròpia calçada de la carretera. En el projecte presentat no s’ha 


pogut comprovar on hi haurà aquest desguàs d’emergència, i per tant es 


sol·licita informació al respecte.  


 


De l’anàlisi del projecte s’ha pogut observar una sortida auxiliar al plànol “Esquema 


Artèria SQRC”, però no es defineix on va a connectar, i si es tracta de la sortida 


auxiliar a què es feia referència anteriorment, per tal de poder buidar la canalització 


prèvia a l’arribada del dipòsit.  


 


Es considera necessari obtenir aquesta informació per tal d’evitar que l'obra generi 


possibles alteracions a la xarxa actual.” 


 


9. En data 19 de juliol de 2022 es disposa del certificat d’exposició pública de 


Ajuntament de Barberà del Vallès segons el qual ha estat exposat al públic 


des del dia 28 d’abril fins al dia 10 de juny de 2022 i no s’ha presentat cap 


al·legació ni reclamació.  


 
10. No ha tingut entrada al registre d’ATL cap informe de l’Ajuntament de Santa 


Perpètua de Mogoda ni tampoc el certificat acreditatiu de la seva exposició 


al públic, malgrat que ha estat reclamat segons consta en l’expedient.  


 


11.  En data 1 de setembre de 2022 la Direcció d'Obres i Patrimoni d’ATL ha 


emès informe sobre les al·legacions en el decurs de l’expedient. S’exposen, 


de forma resumida, les respostes proporcionades a l’Ajuntament de Barberà 


del Vallès: 


 


“Resposta a les al·legacions Ajuntament de Barberà del Vallès:  


 


- S’estima l’al·legació en el sentit que s’informarà a l’Ajuntament de l’inici 


de les obres amb antelació.  


- S’estima l’al·legació en el sentit que es preservarà l’entorn del Torrent de 


Can Llobateres. S’ha de destacar que entre l’arqueta de derivació de 


l’artèria DN1200, situada en el marge esquerre del torrent, i el Carrer del 


Doctor Crusafont la nova conducció DN300 anirà paral·lela a la 


conducció DN1200 existent. Es preveu afectar una amplada de terreny 


inferior a la que es va ocupar durant les obres de l’artèria DN1200. En 


qualsevol cas finalment es restituirà el terreny a les condicions actuals. 
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- En relació a l’encreuament de la reserva viaria urbanística per a la futura 


Ronda Est de Sabadell, tenint en compte que no es disposa de projecte 


d’aquesta infraestructura, es considera que el traçat de la nova 


conducció no condiciona la futura solució més que d’altres serveis 


existents en el Carrer d’Altimira. 


- L’informe de l’Ajuntament fa referència a la previsió d’una connexió de 


desguàs de la nova conducció d’ATL amb la xarxa de clavegueram 


municipal. Durant la redacció del projecte es va proposar fer aquesta 


connexió a un pou de registre en el carrer d’Altimira. No obstant això, 


després de les converses mantingudes amb l’Ajuntament, incloent-hi una 


visita al lloc del projecte amb els tècnics municipals, es va descartar 


l’esmentada connexió amb el clavegueram, atès que podria causar 


danys considerables. Per això no apareix ni en els plànols ni en el 


pressupost aquesta connexió, inicialment prevista, entre el final del 


ramal (arqueta d’entrada al dipòsit) i la xarxa municipal de clavegueram. 


Quan calgui buidar el nou ramal DN300, de 500 m de longitud, s’haurà 


de fer des de l’arqueta de derivació de l’artèria DN1200, emprant el 


desguàs existent.  


- Efectivament el projecte inclou un desguàs auxiliar dins de l’arqueta 


d’entrada al dipòsit (arqueta del cabalímetre i de les vàlvules reductores 


de pressió). La funció d’aquest desguàs és permetre el manteniment de 


les vàlvules reductores. El desguàs finalitza dins de l’arqueta amb una 


vàlvula de comporta manual i un racor. Tal com s’explica en el punt 


anterior, aquest desguàs no es connecta amb el clavegueram municipal. 


El buidat del tram de caldereria s’haurà de fer dins del recinte del dipòsit 


de CASSA, mitjançant una màniga de polietilè.” 


 


 


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 
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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. 


 
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).  


 


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. 


 


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 
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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 de l’Ajuntament de Barberà del Vallès sobre els 


aspectes relacionats amb el planejament urbanístic que han merescut les 


valoracions contingudes en l’informe de la Direcció d'Obres i Patrimoni 


d’ATL d’1 de setembre 2022. Pel que fa a la falta d’emissió de l’informe 


municipal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, l’art. 127.2 del 


TRLA estableix que s’entendrà favorable si no s’emet i notifica en el termini 


d’un mes. 


 


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


referenciat, s’informa favorablement sobre la tramitació administrativa 


efectuada i la proposta d’aprovació definitiva del mateix.    


 


Per l’exposat, es proposa elevar al Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat l’adopció de la següent  


 


RESOLUCIÓ:   


 


DONAR resposta a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Barberà 


del Vallès, en el sentit expressat en l’informe de la Direcció d'Obres i Patrimoni 


d’ATL d’1 de setembre de 2022, sense que comporti la necessitat d’introduir 


cap modificació al Projecte que es tramita; 


 


APROVAR definitivament el PROJECTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA TER-


LLOBREGAT DEL MUNICIPI DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, amb un 


pressupost de 429.081,88 € IVA no inclòs i un termini d’execució de 3,5 mesos; 


 


APROVAR i elevar a definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats 


per l’execució de les obres del projecte que s’annexa;   


 


SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat l’acord d’urgent ocupació dels béns i 


drets necessari d’expropiar;    


 


NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i 


de Barberà del Vallès;  
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ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web 
www.atl.cat.  
 


 


Document signat electrònicament.  


 
 


 
 
 
 
 
Servei Jurídic 
 
 
 
 



http://www.atl.cat/
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INFORME TÈCNIC SOBRE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL ”PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE NOVA CONNEXIÓ DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
A LA XARXA TER-LLOBREGAT” 
________________________________________________________________ 
 
1. ANTECEDENTS 


En data 8 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 CONSTRUCTIU DE NOVA 
CONNEXIÓ DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA A LA XARXA TER-
LLOBREGAT”, de data Març de 2021, amb un pressupost 429.081,88 € 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 Barberà del Vallès 
 
La Secretària General Accidental de l’Ajuntament de Barberà del Vallès fa 
constar “que l'Edicte 256/22 annex, ha estat exposat al Tauler d'Anuncis 
d'aquest Ajuntament, des del dia 28 d'abril fins al dia 10 de juny de 2022, i s'ha 
publicat al DOGC núm. 8645 de data 11 d'abril de 2022. Que durant el tràmit 
d’exposició al públic, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.” 


En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha 
presentat un informe tècnic. 
 
L’informe urbanístic de 6 de maig de 2022 de l’Arquitecte adscrit a la Secció 
d'Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barberà del Vallès manifesta el 
següent: 
 
1.1 “És convenient que s’informi a aquest Ajuntament de l'inici d'obres 


d'aquesta actuació amb antelació, per poder preveure i comunicar 
l’execució del treballs, evitant possibles conflictes tant amb altres serveis 
de l’Ajuntament com a nivell de ciutadania en general.” 
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1.2 “L’actuació ...afecta especialment, per proximitat, el curs fluvial del 
torrent de can Llobateres just després del seu pas per sota la carretera 
B-140. Es tracta d’un espai natural d’alta importància mediambiental, 
identificat en diversos estudis del sòl no urbanitzable i medi natural que 
ha encarregat el propi municipi. 
És per aquest motiu que es posa de manifest que qualsevol actuació en 
aquest entorn, sigui estudiada i mesurada, posant en el centre la 
recuperació del medi natural i la seva preservació per tal de no generar 
més externalitats negatives en aquest entorn natural ja prou afectat.” 


 
1.3 “el traçat proposat ... travessa la reserva viària urbanística per la futura 


Ronda Est de Sabadell. 
Es considera que tant pel que fa al traçat d’aquesta nova connexió, com 
per la solució constructiva adoptada responguin a aquest fet, i permetin 
la futura execució d’aquesta infraestructura projectada d’una forma 
adequada, i es realitzin les previsions oportunes per tal de no generar 
conflicte en el tram en què coincideixen ambdós traçats. 
Actualment no es disposa de projecte aprovat per aquesta futura 
infraestructura viària, fet que pot dificultar aquesta previsió, però tot i així 
cal no perdre-ho de vista en la solució tècnica adoptada pel traçat de la 
nova conducció. 
Així mateix, es considera que l’administració competent per informar i 
autoritzar l’actuació en aquests terrenys de reserva viària, és el Servei 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, qui hauria d’emetre 
l'informe corresponent al respecte del projecte presentat.” 


 
1.4 En relació a la connexió d’aquesta conducció a la xarxa de clavegueram, 


tal com es va plantejar en converses tècniques durant la redacció del 
projecte, “... en el punt indicat d'aquesta connexió es tracta d’una xarxa 
exclusivament pluvial, i es considera que ha de tenir aquest tractament al 
llarg de tot el seu traçat. No es té suficient informació del final d'aquest 
col·lector, però es preveu que pogués desembocar a la cuneta lateral a 
la carretera. Per aquest motiu es posa en dubte que pugui ser un bon 
punt de connexió, tant pel fet que les aigües que corren per aquesta 
canonada podrien conduir aigües, puntualment hiperclorades, com per la 
insuficiència de secció de la cuneta, fet que podria afectar la pròpia 
calçada de la carretera. En el projecte presentat no s’ha pogut 
comprovar on hi haurà aquest desguàs d’emergència, i per tant es 
sol·licita informació al respecte.” 


 
1.5 “De l’anàlisi del projecte s’ha pogut observar una sortida auxiliar al plànol 


“Esquema Artèria SQRC”, però no es defineix on va a connectar, i si es 
tracta de la sortida auxiliar a què es feia referència anteriorment, per tal 
de poder buidar la canalització prèvia a l’arribada del dipòsit. 
Es considera necessari obtenir aquesta informació per tal d’evitar que 
l'obra generi possibles alteracions a la xarxa actual.” 
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2. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
 
Un cop finalitzat el període d’informació pública d’un mes, en data 2 de juny de 
2022, ATL va exposar a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda “que en 
data 11 d’abril de 2022, va ser publicat al DOGC, Núm. 8645, l'anunci 
d'informació pública, referit al Projecte de connexió a la xarxa Ter-Llobregat del 
municipi de Santa Perpètua de Mogoda, el qual us va ser lliurat per EACAT el 
dia 12 d’abril de 2022, amb el vostre registre d'entrada núm. 
ENTRADES/2022007539”, i li va demanar la “la certificació d'exposició al públic, 
especificant-hi si hi ha hagut o no al·legacions i, en cas afirmatiu caldrà que les 
adjunteu al certificat, al més aviat possible.” 


Atès que no s’ha rebut la certificació sol·licitada es considera que no hi ha cap 
al·legació.  


En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
no ha presentat cap informe. 


 


Resposta a les al·legacions 


1. Ajuntament de Barberà del Vallès 


1.1 S’estima l’al·legació en el sentit que s’informarà a l’Ajuntament de l’inici 
de les obres amb antelació. 


 
1.2 S’estima l’al·legació en el sentit que es preservarà l’entorn del Torrent de 


Can Llobateres. S’ha de destacar que entre l’arqueta de derivació de 
l’artèria DN1200, situada en el marge esquerre del torrent, i el Carrer del  
Doctor Crusafont la nova conducció DN300 anirà paral·lela a la 
conducció DN1200 existent. Es preveu afectar una amplada de terreny 
inferior a la que es va ocupar durant les obres de l’artèria DN1200. En 
qualsevol cas finalment es restituirà el terreny a les condicions actuals. 


 
1.3 En relació a l’encreuament de la reserva viaria urbanística par a la futura 


Ronda Est de Sabadell, tenint en compte que no es disposa de projecte 
d’aquesta infraestructura, es considera que el traçat de la nova 
conducció no condiciona la futura solució més que d’altres serveis 
existents en el Carrer d’Altimira. 


 
1.4 L’informe de l’Ajuntament fa referència a la previsió d’una connexió de 


desguàs de la nova conducció d’ATL amb la xarxa de clavegueram 
municipal. Durant la redacció del projecte es va proposar fer aquesta 
connexió a un pou de registre en el carrer d’Altimira. No obstant això, 
després de les converses mantingudes amb l’Ajuntament, incloent-hi una 
visita al lloc del projecte amb els tècnics municipals, es va descartar 
l’esmentada connexió amb el clavegueram, atès que podria causar 
danys considerables. Per això no apareix ni en els plànols ni en el 
pressupost aquesta connexió, inicialment prevista, entre el final del 
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ramal (arqueta d’entrada al dipòsit) i la xarxa municipal de clavegueram. 
Quan calgui buidar el nou ramal DN300, de 500 m de longitud, s’haurà 
de fer des de l’arqueta de derivació de l’artèria DN1200, emprant el 
desguàs existent. 


 
1.5 Efectivament el projecte inclou un desguàs auxiliar dins de l’arqueta 


d’entrada al dipòsit (arqueta del cabalímetre i de les vàlvules reductores 
de pressió). La funció d’aquest desguàs és permetre el manteniment de 
les vàlvules reductores. El desguàs finalitza dins de l’arqueta amb una 
vàlvula de comporta manual i un racor. Tal com s’explica en el punt 
anterior, aquest desguàs no es connecta amb el clavegueram municipal. 
El buidat del tram de caldereria s’haurà de fer dins del recinte del dipòsit 
de CASSA, mitjançant una màniga de polietilè.  


 
 
2. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
 
2.1 Entenem que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda informa 


favorablement el projecte. Abans d’iniciar les obres i durant la seva 
execució s’informarà l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda del 
desenvolupament de les mateixes així com de qualsevol altre aspecte 
que pugui ser de l’interès del municipi. 


 
 
3. PROPOSTA 


Atès que el projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser 
executat. 
 
Atès que el projecte disposa de la documentació necessària per expropiar els 
béns i drets afectats per les obres. 
 
Es proposa aprovar definitivament el “PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOVA 
CONNEXIÓ DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA A LA XARXA TER-
LLOBREGAT”, de data Març de 2021, amb un import de 429.081,88 € (IVA 
exclòs) i un termini d’execució de 3,5 mesos. 
 
 
 
 
 
 
Director del Projecte    Director d'Obres i Patrimoni 
 
 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica 
RV 
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