
 

1 

 

RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 

D’ABASTAMENT AL DIPÒSIT DE SANT 

ESTEVE SESROVIRES PC 16.11 

 

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 D’ABASTAMENT AL DIPÒSIT DE 

SANT ESTEVE SESROVIRES PC 16.11”, amb un pressupost de 276.653,16 € 

més IVA;  

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

afectats per l’execució de les obres del projecte que s’annexa, tot designant 

nominalment als interessats amb els quals cal entendre's en els tràmits 

successius, sense perjudici de que puguin esdevenir canvis durant l'aixecament 

de les actes prèvies, prèvia acreditació documental fefaent de la titularitat del 

dret o bé afectat. En relació amb els terrenys titularitat de l’Ajuntament, que es 

posen a disposició d’ATL per a l’execució de les obres, sol·licitar la 

formalització de la seva cessió definitiva a favor de la Generalitat d’acord amb 

els tràmits i procediments establerts a la llei. 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, l'aprovació del projecte porta 

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

drets afectats;  

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

drets necessari d’expropiar;  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires; 

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 
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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 

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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Annex de béns i drets afectats 
 

Terme municipal de Sant Esteve Sesrovires 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 21. 

Parcel·la: 11. 

Titular: Ramon Casals Roig (Hereus de), Maria Bolta Montserrat (Hereus de). 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 271,95. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Referència cadastral: -. 

Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 29,41. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Referència cadastral: 5356303DF0955N0001PT. 

Titular: Generalitat de Catalunya. 

Superfície d'expropiació, en m2: 58,62. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 226,43. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 847,95. 

Naturalesa: Urbana. 
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Finca de projecte núm.: 4. 

Referència cadastral: 5356301DF0955N0001GT. 

Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 113,45. 

Naturalesa: Urbana. 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 


D’ABASTAMENT AL DIPÒSIT DE SANT 


ESTEVE SESROVIRES PC 16.11 


 


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 
ha aprovat el Pla d’Inversions i reposicions d’ATL del període 2019-
2023. En data de 22 d’abril de 2020 ha estat aprovat l’última revisió 
d’aquest Pla, entre les quals va quedar incorporat el “Projecte 
d’abastament al dipòsit de Sant Esteve Sesrovires PC16.11”. Aquest 
Projecte forma part, així mateix, del Programa de Mesures de la 
planificació hidrològica de Catalunya.  
 


3. En desenvolupament del Pla d’Inversions i reposicions aprovat, l’Ens 
d’Abastament d’Aigua ha redactat, en data juliol de 2020, el “Projecte 
d’abastament al dipòsit de Sant Esteve Sesrovires PC16.11”, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 276.653,16 € 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. 
 


5. Amb data juliol de 2020 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 
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Ter-Llobregat el 2 de juliol de 2019, i considerant el projecte suficient per 
la seva finalitat i apte Id_Pla 2.2.4 2 per a la seva aprovació, i informa 
proposant l’aprovació tècnica del projecte esmentat i amb necessitat del 
tràmit d’informació pública.  


 
6. En data 3 d’agost de 2020 el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua 


Ter-Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica inicial del projecte, 
acordant l’obertura del període d’informació pública. 


 
7. En data 1  d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8238 i al diari 


El Periódico, respectivament, l’anunci d’informació pública del projecte. 
Així mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL 
www.atl.cat.  
 


8. En data 1 d’octubre de 2020 es va demanar informe tècnic sobre els 
aspectes relacionats amb el planejament urbanístic, a l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires, de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA, així 
com la petició d’exposició al públic en el seu tauler d’anuncis. 
 


9. Pendent de la resposta de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, en 
data 17 de novembre de 2020, ATL reitera la seva sol·licitud d'informe 
tècnic i de certificat d'exposició al públic. 
 


10. Que ATL ha rebut el certificat d’exposició al públic de l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires de data 13 de gener de 2021, signat per la 
responsable del Registre General, on es fa constar que no s’han 
presentat al·legacions amb el següent contingut: 
 
“Que un cop revisat el Registre General de l’Ajuntament, es comprova 
que des fins a data d’avui, no consta cap registre amb l’anotació: 
Al·legacions expedient número 2706/2020. La qual cosa s’informa a 
petició de Serveis Territorials.” 
 


11. Que mitjançant document de data 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires ha notificat a ATL l’acord de la Junta de Govern 
Local de 17 de febrer de 2021 d’aprovació del següent informe tècnic 
favorable subscrit per l’arquitecte municipal: 


 
 - Atès que en data 20 de gener de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Sant 


 Esteve Sesrovires acordà la segregació d’una porció de terreny de 1332 


 m², qualificats com a B1 – Sistema d’abastament d’aigües, i cessió de la 


 citada cessió a favor d’Aigües Ter Llobregat. Es creà la finca registral 


 6584, objecte de les presents obres.  



http://www.atl.cat/
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 - Atès que es procedí a realitzar els tràmits corresponents per a realitzar 


 tal cessió, incloent l’informe favorable de la Direcció General 


 d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions 


 Públiques i que, si bé no es va acabar de protocol·litzar aquest 


 expedient, cal entendre que la cessió és efectiva, tal i com es pot 


 comprovar de forma fefaent, atès que els terrenys estan sota la tutela i 


 manteniment per part d’ATLL, empresa pública de la Generalitat de 


 Catalunya, i la propietat cadastral a nom de la mateixa Generalitat. 


 - Atès que en data 1/10/2020, ATLL sol·licità l’exposició pública del 


 projecte d’obres d’abastament al dipòsit de Sant Esteve Sesrovires PC 


 16.11 (nº7), i informe urbanístic. 


 - Atès que el citat projecte respon a un interès supramunicipal, està 


 recollit en la planificació hidrològica i no esgota la seva funcionalitat en el 


 terme municipal, de manera que no està subjecte a llicència urbanística, 


 de conformitat amb allò definit per 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, però que, 


 en compliment d’allò establert per l’article 127.2 del Text Refós de la Llei 


 d’Aigües, se sol·licita informe previ urbanístic de l’obra. 


 - Atès que les obres sol·licitades estan directament vinculades i són 


 conseqüència de la necessària funcionalitat del dipòsit d’aigua número 7, 


 i inclou tan actuacions de millora de les construccions i instal·lacions 


 existents, com la construcció de noves edificacions per assegurar el 


 correcte funcionament de la xarxa. A més, les noves edificacions (de 


 poca envergadura) són bàsicament la construcció d’un nou petit dipòsit 


 que permeti les tasques de manteniment sense necessitat de tallar el 


 servei d’aquest dipòsit número 7. 


 - Atès que les obres se situen dins la finca registral 6584, objecte de 


 cessió a favor d’ATLL al 2005, i que el planejament vigent qualifica com 


 a clau B1 – Sistema bàsic d’abastament d’aigües. Aquesta clau admet 


 únicament els usos estrictament vinculats a la instal·lació, i permet les 


 edificacions necessàries per al correcte desenvolupament del sistema de 


 serveis tècnics s’ajustaran a les funcions que aquest precisi, tenint 
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 especial cura en adaptar-se al paisatge que les envolta o a l’organització 


 general del teixit en el qual es situen. 


Per tot l’anteriorment exposat, l’Ajuntament informa favorablement la sol·licitud 


d’obra d’abastament al dipòsit de Sant Esteve Sesrovires PC 16.11, realitzada 


per ATL, atès que compleix amb els paràmetres del planejament vigent del 


municipi de Sant Esteve Sesrovires.  


 


 


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. 


 


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 
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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 


llicència urbanística ni a qualsevol acte de control preventiu municipal.   


 
7. 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 i 


patrimonials sobre la titularitat i ús dels terrenys objecte d’ocupació per a 


l’execució del present Projecte. Així, l’Ajuntament es refereix a l’acord del 


Ple de data 20 de gener de 2005 relatiu a la segregació d’una porció de 


terreny de 1332 m², qualificats com a B1 – Sistema d’abastament d’aigües, i 


a la seva cessió a favor d’Aigües Ter Llobregat. Aquesta porció de terreny 


ha donat lloc a la finca registral núm. 6584 que segons consta en la nota 


simple registral que consta en l’expedient és titularitat de l’Ajuntament. 


Tanmateix, l’Ajuntament dona per efectuada la cessió a favor de la 


Generalitat tal com es recull en la certificació cadastral i, per tant, considera 


que l’Ens d’Abastament d’Aigua en té la plena disposició.  


 
Malgrat la plena disponibilitat dels terrenys titularitat municipal per a 


l’execució del present projecte segons es desprèn dels antecedents i de les 


declaracions que es fan en l’acord de la Junta de Govern Local, escau 


deixar constància que caldrà dur a terme els tràmits necessaris per a 
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formalitzar la cessió, segons l’acordat per l’Ajuntament el 20 de gener de 


2005.      


 


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


del “PROJECTE D’ABASTAMENT AL DIPÒSIT DE SANT ESTEVE 


SESROVIRES PC 16.11”, 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 D’ABASTAMENT AL DIPÒSIT DE 


SANT ESTEVE SESROVIRES PC 16.11”, amb un pressupost de 276.653,16 € 


més IVA;  


 


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


afectats per l’execució de les obres del projecte que s’annexa, tot designant 


nominalment als interessats amb els quals cal entendre's en els tràmits 


successius, sense perjudici de que puguin esdevenir canvis durant l'aixecament 


de les actes prèvies, prèvia acreditació documental fefaent de la titularitat del 


dret o bé afectat. En relació amb els terrenys titularitat de l’Ajuntament, que es 


posen a disposició d’ATL per a l’execució de les obres, sol·licitar la 


formalització de la seva cessió definitiva a favor de la Generalitat d’acord amb 


els tràmits i procediments establerts a la llei. 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, l'aprovació del projecte porta 


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


drets afectats; 


 


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


drets necessari d’expropiar;    


 


NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires;  
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ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat.  


 


 


Document signat electrònicament. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei Jurídic 
 
 
Annex de béns i drets afectats 
 


Terme municipal de Sant Esteve Sesrovires 


 


Finca de projecte núm.: 1. 


Polígon: 21. 


Parcel·la: 11. 


Titular: Ramon Casals Roig (Hereus de), Maria Bolta Montserrat (Hereus de). 


Superfície d'ocupació temporal, en m2: 271,95. 


Naturalesa: Rústica. 


 


Finca de projecte núm.: 2. 


Referència cadastral: -. 


Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 


Superfície d'ocupació temporal, en m2: 29,41. 



http://www.atl.cat/
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Naturalesa: Urbana. 


 


Finca de projecte núm.: 3. 


Referència cadastral: 5356303DF0955N0001PT. 


Titular: Generalitat de Catalunya. 


Superfície d'expropiació, en m2: 58,62. 


Superfície de servitud de pas, en m2: 226,43. 


Superfície d'ocupació temporal, en m2: 847,95. 


Naturalesa: Urbana. 


 


Finca de projecte núm.: 4. 


Referència cadastral: 5356301DF0955N0001GT. 


Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 


Superfície d'ocupació temporal, en m2: 113,45. 


Naturalesa: Urbana. 
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