
 

 

 

RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 

DESDOBLAMENT DE L’ARTÈRIA PLANTA DEL 

TER-TRINITAT. TRAM 4. 

 

 
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 21 d’octubre de 2022, 

 

RESOLC: 

 

APROVAR definitivament el PROJECTE DE DESDOBLAMENT DE L’ARTÈRIA 

PLANTA DEL TER-TRINITAT. TRAM 4, de data desembre de 2021, amb un 

import de 34.366.827.82 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 24 mesos. En la 

seva execució caldrà observar les condicions tècniques generals i particulars 

assenyalades per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona en les autoritzacions corresponents;  

 

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

titularitat pública i privada 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 de titularitat privada necessaris d’expropiar; 

  

NOTIFICAR aquesta resolució a les Administracions sectorials i Ajuntaments 

afectats, així com al particular interessat, i donar resposta a les al•legacions 

presentades d’acord amb els informes tècnic i jurídic que consten en l’expedient;   

 

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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

d'Aigua Ter-Llobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ ACC/1/2022, de data 3 

de gener, DOGC núm. 8579 de 7 de gener de 2022. 

 

 

ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

Terme municipal de La Llagosta 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 2 
Parcel·la: 9008 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 156 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 7.349 
Superfície de servitud de pas, en m2: 5.310 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 3 
Parcel·la: 9005 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 81 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 9.571 
Superfície de servitud de pas, en m2: 5.357 
Naturalesa: Rústica 
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Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 7 
Parcel·la: 9008 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 14.561 
Superfície de servitud de pas, en m2: 3.607 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 1 
Parcel·la: 9016 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 193 
Superfície de servitud de pas, en m2: 3 
Naturalesa: Rústica 
 
Terme municipal de Sant Fost de Campsentelles 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 16 
Parcel·la: 13 
Titular: MARCOLER, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 45 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 16 
Parcel·la: 12 
Titular: MARCOLER, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 765 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 16 
Parcel·la: 4 
Titular: CANTERAS CANRO, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 158 
Superfície de servitud de pas, en m2: 407 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 16 
Parcel·la: 3 
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Titular: CANTERAS CANRO, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 325 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 5 
Referència: 4670401DF3947S0001XP 
Titular: GOLDINVER INMOBILIARIA, SL 
Superfície d'expropiació, en m2: 1.487 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 6 
Referència: 507225DF3957S0000ID 
Titular: GENERALITAT DE CATALUNYA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 38 
Superfície de servitud de pas, en m2: 119 
Naturalesa: Urbana 
 
Terme municipal de Montcada i Reixac 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 3 
Parcel·la: 9009 
Titular: AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 35.046 
Superfície de servitud de pas, en m2: 7.021 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 17 
Parcel·la: 9006 
Titular: CONF HIDROGRAFICA DEL PIRINEO CATALAN 
Superfície d'expropiació, en m2: 40 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 26.881 
Superfície de servitud de pas, en m2: 4.453 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 8 
Parcel·la: 9007 
Titular: AJUNTAMENT DE MONCADA I REIXAC 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.793 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
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Finca de projecte núm.: 4 
Referència: 2519502DF3921H0001DX 
Titular: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 16.810 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 5 
Polígon: 8 
Parcel·la: 9002 
Titular: AJUNTAMENT DE MONCADA I REIXAC 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 62 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 6 
Polígon: 4 
Parcel·la: 63 
Titular: SAGNIER DE TARAMONA, ALEJANDRA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 420 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 7 
Polígon: 3 
Parcel·la: 196 
Titular: SUBIRACHS CAMPS, Ma PILAR / SUBIRACHS CAMPS, Ma CARIDAD 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.562 
Superfície de servitud de pas, en m2 : 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 8 
Polígon: 5 
Parcel·la: 42 
Titular: BONET RIO, JOSE 
Superfície d'expropiació, en m2: 278 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 552 
Superfície de servitud de pas, en m2: 206 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 9 
Polígon: 5 
Parcel·la: 40 
Titular: DOLMAN METAL, SL 
Superfície d'expropiació, en m2: 3 
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Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.180 
Superfície de servitud de pas, en m2: 615 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 10 
Polígon: 5 
Parcel·la: 41 
Titular: PASSARELL SERRED, DAVID 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 5.893 
Superfície de servitud de pas, en m2: 410 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 11 
Polígon: 8 
Parcel·la: 99 
Titular: ALOY GIRBAU, JOSEFA / ALOY GIRBAU MARIA, ASUNCION 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.122 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 12 
Polígon: 8 
Parcel·la: 100 
Titular: VIAPLANA PELAEZ, ESTHER 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, enm2m2: 3.388 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 13 
Polígon: 8 
Parcel·la: 101 
Titular: ALOY GIRBAU, JOSEFA / ALOY GIRBAU, MARIA ASUNCION 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.722 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 2 
Parcel·la: 9012 
Titular: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 365 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
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Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 2 
Parcel·la: 9016 
Titular: AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 105 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 19.585 
Superfície de servitud de pas, en m2: 5.216 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Referència: 2602708DF3920B0001BB 
Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU / RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 441 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.217 
Superfície de servitud de pas, en m2: 271 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 2 
Parcel·la: 104 
Titular: SEVILLA MUÑOZ, AURORA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 188 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 5 
Polígon: 2 
Parcel·la: 106 
Titular: ASENSIO HUERTO, ISABEL 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 280 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 6 
Polígon: 2 
Parcel·la: 107 
Titular: ASENSIO HUERTO, ISABEL 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 791 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEL PROJECTE DE DESDOBLAMENT 


DE L’ARTÈRIA PLANTA DEL TER-TRINITAT. TRAM 4. 


 


 


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 26 del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat 


celebrat el dia 02/07/2019 es va acordar aprovar el Pla d’inversions i 


reposicions d’ATL per al període 2019-2023 on s’inclou la present actuació 


dins l’epígraf 1.1.22, consistent en el Desdoblament del tram 4 de l'artèria 


PTTEDT 2. Aquest Projecte forma part, així mateix, del Programa de 


Mesures de la planificació hidrològica de Catalunya. 


 
3. En el desenvolupament del Pla d’Inversions i reposicions aprovat, l’Ens 


d’Abastament d’Aigua ha redactat el Projecte de desdoblament del tram 4 


de l’arteria PTT-EDT2, amb un import de 34.366.827.82 €  (IVA exclòs) i un 


termini d’execució de 24 mesos. Aquest Projecte conté un annex de béns i 


drets afectats de titularitat pública i privada, l’ocupació dels quals caldrà 


sotmetre a les oportunes autoritzacions administratives o bé expropiar. 


 
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. En l’informe signat en data 24 de gener de 2022 pel director del Projecte i el 


Director d’Obres i Patrimoni de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, 


s’esmenta que el projecte compleix els requeriments necessaris per poder 


ser licitat i executat així com que disposa de la documentació necessària 


per efectuar el tràmit d’informació pública i posteriorment expropiar els béns 


i drets necessaris per a la seva execució.  
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6. En data 14 de febrer de 2022 el Gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica i inicial del projecte i de la 


relació de béns i drets afectats, acordant sotmetre el present projecte al 


tràmit d’informe previ municipal previst en l’art. 127.2 del TRLA i a 


informació pública. 


 
7. En data 7 de març de 2022 es van publicar al DOGC (núm. 8620) i al diari el 


Periódico, respectivament, els anuncis d’informació pública del projecte. Així 


mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL www.atl.cat.  


 
8. En data 7 de març 2022 se sol·licita, de conformitat amb l’art. 127.2 del 


TRLA, informe als Ajuntaments afectats pel Projecte de la Llagosta, Sant 


Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet 


sobre aspectes urbanístics a la vegada que se’ls demana que exposin el 


projecte i l’annex de béns i drets afectats del mateix durant el termini d’un 


mes a comptar des de la publicació al DOGC. 


 
9. Pel que fa als certificats de l’exposició pública dels anuncis d’informació 


pública: 


 
- En data 27 d’abril de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL el certificat 


de la Secretària de l’Ajuntament de Montcada i Reixac segons el qual 


l’anunci relatiu a aquest Projecte ha estat exposat al tauler d’edictes 


electrònic, durant el període d’un mes, entre els dies 9/03/2022 a 


21/04/2022, sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació. 


- En data 2 de maig de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL el 


certificat de la Secretària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 


segons el qual l’anunci relatiu a aquest Projecte ha estat publicat al web 


d’Informació Urbanística al i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament des del 


dia 14 de març fins al 19 d’abril de 2022, en el transcurs del qual no s’ha 


presentat cap al·legació. 


- En data 5 de maig de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL el 


certificat de la Secretària de l’Ajuntament de la Llagosta segons el qual 


l’anunci relatiu a aquest Projecte s’ha sotmès a informació pública, 


durant el període d’un mes, entre els dies 14/03/2022 a 19/04/2022, 


sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació. 


 


10. Pel que fa als informes urbanístics: 


 


- L’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
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El Servei de Cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 


presentat un informe tècnic de data 29 de març de 2022 en el qual 


manifesta que abans de l’execució de les obres s’haurà de sol·licitar la 


corresponent autorització en relació a les afeccions que es produiran a la 


canonada de fangs de l’EDAR de Montcada a l’EDAR Besòs, on es 


tracten, junt amb determinada documentació.  


 


- L’Ajuntament de la Llagosta. 


 


En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de la Llagosta ha 


presentat un informe tècnic de data 6 d’abril de 2022 on manifesta el 


següent: 


 


“En conclusió, i per tot el que s’ha exposat en el present 


document, s’informa FAVORABLEMENT a la tramitació del 


projecte de desdoblament de l’arteria planta del Ter – Trinitat. 


Tram 4 dins el terme Municipal de la Llagosta tot indicant que:  


 


Es considera necessari sol·licitar un aclariment de la solució 


transitòria aportada per garantir el manteniment de la circulació 


per a vianants així com advertir de la correcta reposició del pas un 


cop finalitzades les obres.” 


 


- L’Ajuntament de Montcada i Reixac. 


 


L’informe tècnic de 21 de març de 2022 de l’Ajuntament de Montcada i 


Reixac manifesta el següent: 


 


“S’informa que el traçat de l'artèria es produeix sempre per la llera 


del riu (marge esquerre) per sòls qualificats de sistema hidrogràfic 


pel vigent Pla General Metropolità, pel que les obres de 


desdoblament no són contràries al planejament urbanístic.” 


 


- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 


 


L’informe tècnic de 20 d’abril de 2022 de l’Àrea de Serveis Territorials, 


Urbanisme, Comerç i Mobilitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de 


Gramenet manifesta el següent:  


 


“Vist l’anterior, i que el Projecte s’adequa al planejament 


urbanístic vigent al municipi, s’informa favorablement el Projecte 
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de desdoblament de l’artèria Planta del Ter-Trinitat. Tram 4, en el 


terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.” 


 


- L’Agència Catalana de l’Aigua ha presentat en data  5 d’agost de 2022 


informe favorable condicionat al compliment de les condicions generals 


per aquest tipus d’expedients i condicions particulars.  


 


- En data 2 de juny de 2022 ha tingut entrada al registre d’ATL l’escrit 


d’al·legacions presentat pel Sr. David Passarell Serred, que apareix com 


a afectat en la finca 10 de l’annex de béns i drets afectats pel projecte; 


així mateix, compareix també com a representant legal de l’empresa 


DOLMAN METAL, S.L.  En aquest sentit, l’afectat manifesta que en les 


finques afectades per ocupació temporal es troba en plena activitat 


l’aparcament de camions PARKING CAMIONES 2000, amb el 


conseqüent perjudici econòmic que aquesta ocupació comportarà. Així 


mateix, afirma que l’ocupació d’aquestes finques és completament 


arbitrària, sobrepassant les potestats discrecionals de l’Administració, 


amb una clara vulneració de l’art. 9.3 de la Constitució, i assenyala les 


alternatives menys perjudicials que segons el seu parer existeixen, on no 


es duu a terme cap activitat econòmica, de fàcil accés i completament 


plana. 


 
- L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles no ha presentat informe ni 


certificat. 


 


11. En data 7 d’octubre de 2022 la Direcció d'Obres i Patrimoni d’ATL ha emès 


informe on proposa l’aprovació definitiva del Projecte sotmès a informació 


pública, amb la incorporació de les condicions generals i particulars 


assenyalades per l’ACA i per l’AMB. Pel que fa a les al·legacions 


presentades pel Sr. D.P.S. en relació amb l’afectació de les finques, les 


ocupacions s’ajustaran a la superfície i el temps estrictament necessaris. 


Quant a la resta d’al·legacions presentades pel Sr. D.P.S., s’han efectuat 


les publicacions de l’aprovació inicial i s’ha atorgat un termini d’informació 


pública pel temps de trenta dies hàbils. Tot i que l’escrit d’al·legacions del 


Sr. D.P.S. ha estat presentat fora d’aquest termini, ha estat objecte 


d’examen per part de la Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL en el seu 


informe de 7 d’octubre i tingut en compte en el tràmit d’aprovació definitiva.   


 


Fonaments de dret 
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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 


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 







                                                                         Id_Pla_1.1.22. 


6 


 


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 urbanístic favorable dels Ajuntaments de la 


Llagosta, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa a la 


falta d’informe de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’art. 127.2 


TRLA estableix que s’entén favorable si no s’emet en el termini d’un mes.  


 


7. Així mateix, s’han incorporat les prescripcions tècniques assenyalades en 


els informes de les Administracions sectorials afectades (l’Agència Catalana 


de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de Barcelona), i abans de l’inici de les obres 


caldrà sol·licitar les corresponents autoritzacions administratives.  


 
8. Pel que fa a les ocupacions, temporals o definitives, de béns i drets de 


titularitat pública, seran objecte de les oportunes autoritzacions 


administratives, concessions de domini o expedients adreçats a la seva 


cessió interadministrativa. 


 


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


s’informa favorablement sobre la tramitació administrativa efectuada i es 


proposa a la Direcció de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat la següent  


 


RESOLUCIÓ:   


 


APROVAR definitivament el PROJECTE DE DESDOBLAMENT DE L’ARTÈRIA 


PLANTA DEL TER-TRINITAT. TRAM 4, de data desembre de 2021, amb un 


import de 34.366.827.82 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 24 mesos. En 


la seva execució caldrà observar les condicions tècniques generals i particulars 


assenyalades per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de 


Barcelona en les autoritzacions corresponents.  


 


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


de titularitat pública i privada 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 de titularitat privada necessaris d’expropiar; 
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NOTIFICAR aquesta resolució a les Administracions sectorials i Ajuntaments 


afectats, així com al particular interessat, i donar resposta a les al•legacions 


presentades d’acord amb els informes tècnic i jurídic que consten en 


l’expedient;   


 
ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web 
www.atl.cat.  
 
Document signat electrònicament 
 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei Jurídic 
 


 


ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 


 


Terme municipal de La Llagosta 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 2 
Parcel·la: 9008 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 156 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 7.349 
Superfície de servitud de pas, en m2: 5.310 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 3 
Parcel·la: 9005 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 81 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 9.571 
Superfície de servitud de pas, en m2: 5.357 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 7 
Parcel·la: 9008 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 14.561 
Superfície de servitud de pas, en m2: 3.607 



http://www.atl.cat/
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Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 1 
Parcel·la: 9016 
Titular: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 193 
Superfície de servitud de pas, en m2: 3 
Naturalesa: Rústica 
 
Terme municipal de Sant Fost de Campsentelles 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 16 
Parcel·la: 13 
Titular: MARCOLER, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 45 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 


 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 16 
Parcel·la: 12 
Titular: MARCOLER, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 765 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 16 
Parcel·la: 4 
Titular: CANTERAS CANRO, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 158 
Superfície de servitud de pas, en m2: 407 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 16 
Parcel·la: 3 
Titular: CANTERAS CANRO, SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 325 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
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Finca de projecte núm.: 5 
Referència: 4670401DF3947S0001XP 
Titular: GOLDINVER INMOBILIARIA, SL 
Superfície d'expropiació, en m2: 1.487 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 6 
Referència: 507225DF3957S0000ID 
Titular: GENERALITAT DE CATALUNYA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 38 
Superfície de servitud de pas, en m2: 119 
Naturalesa: Urbana 


 
Terme municipal de Montcada i Reixac 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 3 
Parcel·la: 9009 
Titular: AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 35.046 
Superfície de servitud de pas, en m2: 7.021 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 17 
Parcel·la: 9006 
Titular: CONF HIDROGRAFICA DEL PIRINEO CATALAN 
Superfície d'expropiació, en m2: 40 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 26.881 
Superfície de servitud de pas, en m2: 4.453 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Polígon: 8 
Parcel·la: 9007 
Titular: AJUNTAMENT DE MONCADA I REIXAC 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.793 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Referència: 2519502DF3921H0001DX 
Titular: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
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Superfície d'ocupació temporal, en m2: 16.810 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 5 
Polígon: 8 
Parcel·la: 9002 
Titular: AJUNTAMENT DE MONCADA I REIXAC 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 62 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 


 
Finca de projecte núm.: 6 
Polígon: 4 
Parcel·la: 63 
Titular: SAGNIER DE TARAMONA, ALEJANDRA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 420 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 7 
Polígon: 3 
Parcel·la: 196 
Titular: SUBIRACHS CAMPS, Ma PILAR / SUBIRACHS CAMPS, Ma CARIDAD 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.562 
Superfície de servitud de pas, en m2 : 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 8 
Polígon: 5 
Parcel·la: 42 
Titular: BONET RIO, JOSE 
Superfície d'expropiació, en m2: 278 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 552 
Superfície de servitud de pas, en m2: 206 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 9 
Polígon: 5 
Parcel·la: 40 
Titular: DOLMAN METAL, SL 
Superfície d'expropiació, en m2: 3 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.180 
Superfície de servitud de pas, en m2: 615 
Naturalesa: Rústica 
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Finca de projecte núm.: 10 
Polígon: 5 
Parcel·la: 41 
Titular: PASSARELL SERRED, DAVID 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 5.893 
Superfície de servitud de pas, en m2: 410 
Naturalesa: Rústica 


 
Finca de projecte núm.: 11 
Polígon: 8 
Parcel·la: 99 
Titular: ALOY GIRBAU, JOSEFA / ALOY GIRBAU MARIA, ASUNCION 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.122 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 12 
Polígon: 8 
Parcel·la: 100 
Titular: VIAPLANA PELAEZ, ESTHER 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, enm2m2: 3.388 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 13 
Polígon: 8 
Parcel·la: 101 
Titular: ALOY GIRBAU, JOSEFA / ALOY GIRBAU, MARIA ASUNCION 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.722 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 
 
Finca de projecte núm.: 1 
Polígon: 2 
Parcel·la: 9012 
Titular: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 365 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 2 
Polígon: 2 
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Parcel·la: 9016 
Titular: AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Superfície d'expropiació, en m2: 105 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 19.585 
Superfície de servitud de pas, en m2: 5.216 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 3 
Referència: 2602708DF3920B0001BB 
Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU / RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA SA 
Superfície d'expropiació, en m2: 441 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 6.217 
Superfície de servitud de pas, en m2: 271 
Naturalesa: Urbana 
 
Finca de projecte núm.: 4 
Polígon: 2 
Parcel·la: 104 
Titular: SEVILLA MUÑOZ, AURORA 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 188 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
 
Finca de projecte núm.: 5 
Polígon: 2 
Parcel·la: 106 
Titular: ASENSIO HUERTO, ISABEL 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 280 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 


 
Finca de projecte núm.: 6 
Polígon: 2 
Parcel·la: 107 
Titular: ASENSIO HUERTO, ISABEL 
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 791 
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00 
Naturalesa: Rústica 
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INFORME TÈCNIC SOBRE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL ”PROJECTE 
DE DESDOBLAMENT DE L’ARTÈRIA PLANTA DEL TER – TRINITAT. TRAM 
4” 
________________________________________________________________ 
 
1. ANTECEDENTS 


En data 14 de febrer 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 DE DESDOBLAMENT DE 
L’ARTÈRIA PLANTA DEL TER-TRINITAT. TRAM 4”, de data desembre de 
2021, amb un pressupost 34.366.827.82 € 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 7 de març de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 8620, i al diari El Periódico, l’anunci d’informació pública del 
Projecte. 
 
 
2. AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 


1. Àrea Metropolitana de Barcelona 


El Servei de Cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat 
un informe tècnic de data 29 de març de 2022 en el que manifesta el següent: 


1.1 “Abans de l´execució de les obres s´haurà de sol·licitar la corresponent 
autorització per afecció a les instal·lacions de sanejament a l´Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Juntament amb la sol·licitud d´afecció, 
s’haurà de presentar la següent documentació: 


− La canonada de fangs és de vital importància, atès que transporta els 
fangs que es generen a l´EDAR de Montcada fins a l´EDAR de Besòs, 
on són tractats. Aquesta canonada no es pot deixar fora de servei en 
cap moment. Es per això, que en el projecte executiu, s´haurà de 
definir com s´executarà la reposició. 


− S´hauran de presentar els plànols en el que es representin els 


creuaments que tenen lloc entre les instal·lacions de sanejament i la 
nova canonada i les distàncies entre aquestes.” 
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2. Ajuntament de la Llagosta 


En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de la Llagosta ha presentat un 
informe tècnic. El Secretari accidental de l’Ajuntament de la Llagosta certifica 
“Que l’expedient 1208/2022, tramitat a instància del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ( Ens d’Abastament d’aigua Ter-
Llobregat), referent al Projecte de desdoblament de l'artèria Planta del Ter-
Trinitat. Tram 4 , s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes 
des de l'endemà de la recepció de l’ofici en data de 14 de març de 2022. 


Que, a resultes de la pràctica de la informació pública, no s’han presentat 
al·legacions ni reclamacions.” 


L’informe urbanístic de 6 d’abril de 2022 de l’Ajuntament de la Llagosta 
manifesta el següent: 


2.1 “En conclusió, i per tot el que s’ha exposat en el present document, 
s’informa FAVORABLEMENT a la tramitació del projecte de 
desdoblament de l’arteria planta del Ter – Trinitat. Tram 4 dins el terme 
Municipal de la Llagosta tot indicant que: 


 
Es considera necessari sol·licitar un aclariment de la solució transitòria 
aportada per garantir el manteniment de la circulació per a vianants així 
com advertir de la correcta reposició del pas un cop finalitzades les 
obres.” 


 
 


3. Ajuntament de Montcada i Reixac 
 
En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha 
presentat un informe tècnic. D’acord amb el certificat de la Secretaria de 
l’ajuntament “Es fa constar que l’anunci d'informació pública del “Projecte de 
desdoblament de l'artèria Planta del Ter - Trinitat. Tram 4 ha estat exposat al 
tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 09/03/2022 al dia 
21/04/2022 ambdós inclosos.”. 
 
L’informe tècnic de 21 de març de 2022 de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
manifesta el següent: 
 
3.1 “S’informa que el traçat de l'artèria és produeix sempre per la llera del riu 


(marge esquerre) per sòls qualificats de sistema hidrogràfic pel vigent 
Pla General Metropolità, pel que les obres de desdoblament no són 
contràries al planejament urbanístic.” 


 
 
4. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
 
En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
no ha presentat cap informe ni certificat, tot i que se'ls ha requerit en diverses 
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ocasions. En data 21 d’abril de 2022 es va sol·licitar “Que ens trameteu 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. Així 
mateix, us reiterem la petició d'informe municipal sobre els aspectes relacionats 
amb el planejament urbanístic, realitzada en l'anterior comunicació esmentada 
via EACAT de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA.”  
 


4.1 No s’ha rebut resposta a les peticions efectuades per ATL, però, 


verbalment, els tècnics municipals han mostrat la seva conformitat amb 


l’actuació. 


 


 


5. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 
En el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i 
Reixac ha presentat un informe tècnic. El Secretari General de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet certifica que la cap de Servei del Gabinet d’Acció 
Territorial, en data 20 d’abril de 2022, informa que “s’ha exposat a informació 
pública el Projecte esmentat i l’annex de béns i drets afectats durant el termini 
d’un més, publicat al web d’Informació Urbanística al i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament des del dia 14 de març fins al 19 d’abril de 2022, en el transcurs 
del qual no s’ha presentat cap al·legació.” 
L’informe tècnic de 20 d’abril de 2022 de l’Àrea de Serveis Territorials, 
Urbanisme, Comerç i Mobilitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
manifesta el següent: 
5.1 “Vist l’anterior, i que el Projecte s’adequa al planejament urbanístic 


vigent al municipi, s’informa favorablement el Projecte de desdoblament 
de l’artèria Planta del Ter-Trinitat. Tram 4, en el terme municipal de 
Santa Coloma de Gramenet.” 


 
 
6. Agència Catalana de l’Aigua 
 
L’informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua conclou el següent: 
 
6.1 Examinat l'expedient, la documentació adjuntada, per tot el que en 


aquest s'exposa i atès a les consideracions establertes aquesta Unitat 
informa FAVORABLEMENT el Projecte de desdoblament de l’artèria 
planta del Ter-Trinitat. Tram 4. Termes Municipals de Sant Fost de 
Campsentelles, Montcada i Reixac, La Llagosta i Santa Coloma de 
Gramenet d’acord amb les condicions generals per aquest tipus 
d’expedients i les següents condicions particulars: 


 
Pel que fa als creuaments amb els afluents del marge esquerre del riu Besòs:  


 
6.2 Caldrà presentar una documentació complementaria on es defineixi com 


es faran els creuaments amb els afluent del marge esquerre del riu 
Besòs. 
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6.3 Les instal·lacions subterrànies s'executaran de tal manera que els tubs 


quedin suficientment protegits enfront de l'erosió i respectaran, en tot 
moment, la zona de servitud de pas establerta en el RDL 1/2001, de 20 
de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, així com en 
l'article 6 i 7 del RD 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el 
Reglament de Domini Públic Hidràulic (R.D.P.H.). 


 
6.4 No s' afectarà la capacitat de desguàs de les lleres ni es produiran 


afeccions negatives al medi. 
 
6.5 Les actuacions realitzaran de manera respectuosa amb la vegetació de 


ribera dels cursos fluvials, sense afectar la seva estructura, ni les 
característiques hidromorfològiques dels mateixos. 


 
6.6 Els encreuaments subterranis dels cursos fluvials acreditarà cànon 


d’ocupació del domini públic hidràulic. 
 
6.7 Per una millor integració de l’obra i menor alteració de la rugositat del llit 


dels cursos fluvials, es formigonarà i reomplirà amb pedres del propi riu 
formigonades la darrera capa fins a cota de llera. 


 
6.8 Així mateix, caldrà realitzar el replè de la rasa entre els caps dels 


talussos dels marges del cursos fluvials amb terres adientment 
compactades, restituint exactament la secció transversal original de la 
llera i preveure restaurar les característiques morfològiques del curs 
afectat mitjançant una hidrosemba dels marges i plantació d’espècies 
arbòries un cop finalitzades les obres, si s’escau necessari. 


 
6.9 Les terres procedents de l’obertura de rases, s’amuntegaran fora de 


l’entorn fluvial, en espais sense risc hidrològic previsible, per 
posteriorment, si s’escau, ser transportades a un abocador controlat. 


 
6.10 Una vegada finalitzades les obres es procedirà al sanejament de l’àrea 


de treball, la retirada de les restes fora de la zona inundable en cas de 
riuades i la restitució de les característiques morfològiques de l’espai 
fluvial afectat. 


 
Pel que fa a l’estudi d’erosió: 
 
6.11 De l’estudi presentat es fixa un recobriment de 2,2 m. Aquesta és la 


fondària màxima a la que podria afectar l’erosió general transitòria del riu, 
que és el fenomen que té lloc durant les avingudes. 


 
6.12 No s' afectarà la capacitat de desguàs de les lleres ni es produiran 


afeccions negatives al medi. 
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Pel que fa a la inundabilitat: 
 
6.13 S’haurà de presentar una declaració responsable per risc d’inundació on 


el promotor de les actuacions manifesti que coneix i assumeix el risc 
d’inundació existent. 


 
6.14 De la mateixa manera s’hauria de valorar si les actuacions 


corresponents al Projecte de desdoblament de l’artèria plana del Ter-
Trinitat. Tram 4 dels termes municipals de Sant Fost de Campsentelles, 
Montcada i Reixac, La Llagosta i Santa coloma de Gramenet, generen 
algun tipus d’alteració en el règim hidràulic del riu Besòs i quantificar les 
sobreelevacions que poden generar les actuacions previstes. 


 
6.15 En relació a les ubicació de les instal·lacions auxiliars serà necessari 


que els usos previstos en aquelles zones, s’ajustin als usos admesos en 
els article 9bis (afeccions dins de la ZFP en sòl rural), 9 ter (afeccions 
dins de la ZFP en sòl urbanitzat) i 14 bis (afectacions dins de la zona 
inundable) del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH). 


 
6.16 Les obres no hauran de comportar cap perjudici pel domini públic 


hidràulic ni podran modificar el comportament del corrent d’aigua en 
episodis de riuada. 


 
6.17 Caldrà que l’interessat es doni d’alta al servei d’alertes per avingudes del 


CECAT. Per tal de rebre les alertes, s’haurà de contactar amb l’adreça 
sorg.cecat@gencat.cat, del CECAT: 93.551.20.00. 


• Se li ha d’enviar un correu electrònic amb la següent informació de 


les obres: 


• Emplaçament. 


• Característiques de les obres. 


• Quina informació es vol rebre. 


• Els contactes de les persones responsables de l’obra amb les que 
s’ha de comunicar. 


 
Pel que fa al Parc Fluvial del Besòs: 
 
6.18 Caldrà donar compliment a les consideracions exposades en el cos de 


l’informe i que són un extracte dels informes de els informes del 
Consorci Besòs (Expedient 93/2022) i de la Diputació de Barcelona 
(expedient nº 2021/0004299). 


 
6.19 Condicions particulars 
 


• S’hauran de prendre les mesures adients mentre durin els treballs 
per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible 
al medi hídric, així com al seu sistema ripari associat, considerant 
entre aquestes: 
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− Cal disposar una ubicació adequada per les zones 


d’amuntegament i aplec del material i estacionament de la 
maquinària allunyats de la zona d’afecció de la llera. 


− No es podrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de 
combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, 
sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del 
formigó i mescles bituminoses, ni cap altre procés que pugui 
produir residus que originin la contaminació o degradació de la 
llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que 
per aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament 
habilitades a aquest fi. En especial, en zona d’afecció del domini 
públic hidràulic, s’haurà de comptar amb les mesures oportunes 
per evitar pèrdues i fugues, com la construcció d’una bassa, 
dipòsit o arqueta de contenció d’efluents (estancs i/o 
impermeables) en els llocs on es prevegin que es poden produir 
abocament d’olis, greixos de les màquines, el rentat de 
formigoneres i altres processos que produeixin residus 
contaminants. Els efluents generats en aquests llocs han d’estar 
canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels 
mateixos, per ésser posteriorment tractats per un gestor autoritzat. 


− En tant que les actuacions es situen dins de la zona inundable, 
caldrà que l’interessat n’assumeixi aquesta situació, així com de 
les conseqüències que puguin derivar-se de la mateixa. No es 
podrà exigir cap mena d’indemnització pels danys ocasionats en 
les infraestructures previstes per causa de la inundació d’aquest 
terrenys, alhora que l’interessat serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès públic o privat per 
l’esmentada situació, tota vegada que restarà obligat a satisfer les 
oportunes indemnitzacions, i si s’escau a l’execució de les obres 
complementàries que es considerin necessàries, per evitar que 
aquest es produeixin o minimitzin. 


− Els treballs no podran en cap cas afectar desfavorablement a la 


secció i pendent hidràulica natural de la llera. El curs actual no 
sofrirà cap modificació en el seu traçat, tant longitudinal com 
transversal, a causa d’aquestes obres. 


− Durant l’execució de les obres la llera mantindrà el seu correcte 
funcionament hidràulic, no permetent-se la utilització del curs 
fluvial com element de trànsit ni instal·lar de forma fixa cap 
element o maquinària dins la mateixa, excepte els elements que 
hi siguin estrictament necessari per a la seva correcta realització. 


− Es tindrà especial cura en no dipositar cap element que pugui 
obstaculitzar el pas de les aigües o produir-hi contaminacions. Un 
cop finalitzades les obres es netejarà tota la zona de servitud 
afectada. A la fi dels treballs, el curs fluvial, dins l’àmbit de l’obra, 
haurà de quedar lliure de qualsevol obstacle que impedeixi el 
correcte funcionament hidràulic. 


− Qualsevol imprevist que sorgeixi durant l’execució de les obres i 


que pugui afectar a la llera i qualsevol modificació de les obres a 
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realitzar no prevista a la documentació presentada, haurà de 
rebre el vistiplau de l’ACA abans de la seva realització. 


• Aquest informe es refereix exclusivament als aspectes referents a les 


aigües superficials i subterrànies en quant a la seva qualitat i possibles 
alteracions, per la seva condició de Domini Públic Hidràulic. Per tant, 
queden excloses les consideracions de caràcter geotècnic i/o 
estructurals, per tant, no es considera ni es pronuncia sobre els efectes 
al terreny, ni a la estabilitat i resistència dels talussos i les construccions 
noves o preexistents. 


• El titular de la infraestructura es fa responsable dels danys i perjudicis 
que l’obra, durant la seva execució i/o un cop finalitzada pugui ocasionar 
al interès públic ó privat. Així mateix queda obligada a satisfer les 
indemnitzacions oportunes i a executar les obres complementàries que 
es considerin necessàries per a evitar que es produeixin aquests danys 
i/ó a reparar-los. A fi i efecte de mantenir la secció hidràulica, l’òrgan o 
entitat peticionaria del informe es fa responsable del manteniment de 
l’obra. 


• En cas de que s’hagin produït afeccions a la riera durant les obres, 
s’haurà de restaurar la llera i marges al seu estat original. Els materials 
procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels 
treballs, hauran d’ésser retirats de la zona d’afecció del Domini Públic 
Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats. 


• En tant que l’actuació és previst que es situï dins de la zona inundable, 


caldrà que l’interessat n’assumeixi aquesta situació, així com de les 
conseqüències que puguin derivar-se de la mateixa. No es podrà exigir 
cap mena d’indemnització pels danys ocasionats en la infraestructura 
prevista per causa de la inundació de l’àmbit, alhora que l’interessat serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès 
públic o privat per l’esmentada situació, tota vegada que restarà obligat 
a satisfer les oportunes indemnitzacions, i si s’escau a l’execució de les 
obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que 
aquest es produeixin o minimitzin. A aquest respecte, caldrà adoptar 
mentre durin aquests treballs les mesures de seguretat adients per tal de 
garantir en cas que es produeixi una avinguda extraordinària la no 
afecció de les persones, maquinària i instal·lacions que per motius dels 
treballs es situïn en zona inundable. 


• Caldrà que l’interessat es doni d’alta al servei d’alertes per avingudes del 
CECAT. Per tal de donar-se d’alta, s’ha d’enviar un correu electrònic a 
sorg.cecat@gencat.cat amb la següent informació de les obres: 


− Emplaçament 


− Característiques de les obres 


− Quina informació es vol rebre 


− Els contactes de les persones responsables de l’obra amb les que 
s’ha de comunicar. 


− Data d’inici i final de les obres 


• En cas d’alerta d’avingudes es preveurà la gestió del risc per part de 
l’entitat peticionària de la infraestructura. 
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• Aquest informe es refereix exclusivament als aspectes referents a les 


aigües superficials i subterrànies en quant a la seva qualitat i possibles 
alteracions, per la seva condició de Domini Públic Hidràulic. Queden 
excloses les consideracions de caràcter geotècnic, estructural ó de 
traçat, per tant, no es considera ni es pronuncia sobre les afeccions al 
terreny, ni a la estabilitat i resistència de la construccions noves o 
preexistents. 


• Els treballs autoritzats hauran de respectar i ser compatibles amb els 
criteris tècnics de l‘Agència recollits en els Criteris d’intervenció en 
espais fluvials i en les Condicions tècniques per a l’execució dels treballs 
d’ordenació, conservació i neteja de lleres (ambdós disponibles a la 
pàgina web de l’ACA). 
En aquest aspecte, la restauració dels marges i els espais fluvials són de 
gran interès i necessaris per a l’assoliment del bon estat de les masses 
d’aigua superficial. Per això cal que: 
o La recuperació de la vegetació de ribera garanteixi la seva estructura 


i funcionalitat com a ecosistema, defugint d’aspectes purament 
estètics i ornamentals. 


o S’ha d’evitar l’artificialització del sistema, creant ambients o hàbitats 
no adequats per a la biogeografia i morfometria, tenint en compte el 
seu context ambiental. 


o S’ha de potenciar la reforestació i revegetació amb planta autòctona i 
pròpia de cada ambient, garantint, al màxim, la seva puresa genètica 


• El termini de vigència de l’autorització per l’acabament de les obres serà 
de dotze mesos. 


• Aquest informe no eximeix per si sol de la necessitat d’obtenir els 


informes o autoritzacions per part d’altres administracions o organismes 
que també puguin tenir competència sobre l’actuació. 


• Es recorda que aquest document és un informe i que caldrà recaptar la 
corresponent autorització d’obres abans de l’inici de les mateixes. 


 
 
7. David Passarell Serred 
 
En el tràmit d’informació pública, el Sr. David Passarell Serred ha presentat les 


al·legacions i manifestacions següents: 
 
7.1 Que soc propietari de la finca número 10 de Montcada i Reixac del 


projecte de referencia, així com representant legal i administrador únic 
de la societat DOLMAN METAL SL, amb CIF B-62869284, propietària de 
la finca número 9 de Montcada i Reixac. 


 
7.2 Que a les referides finques es troba en plena activitat un aparcament de 


camions, anomenat PARKING CAMIONES 2000, des de l’any 1999.  
 
7.3 Que el projecte preveu la ocupació temporal de tot l’establiment, la qual 


cosa causaria danys de difícil reparació, doncs implica que tots els 
camioners abonats es vegin obligats a buscar un altre lloc on aparcar.  
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7.4 Que la ocupació temporal és completament arbitraria, sobrepassant les 


potestats discrecionals de l’Administració, amb una clara vulneració de 
l’art. 9.3 de la Constitució. 


 
7.5 Que hi ha alternatives menys perjudicials, com la ocupació temporal de 


la parcel·la contigua pel nord, la parcel·la 12 del polígon 5, de 91.604 m2, 
on no existeix cap activitat econòmica en funcionament, amb fàcil accés i 
completament plana. 


 
7.6 Que estic fins el capdamunt de l’abús constant de les Administracions 


publiques, i que si cal, m’hauran de treure del meu negoci, del que 
depèn el pa de les meves filles, amb els peus per davant. 


 
7.7 Que és de molt mala fe no haver-me ni tant sols informat del projecte i 


haver de trobar-ho per total casualitat. 
 
 
Resposta a les al·legacions 


1. Àrea Metropolitana de Barcelona 


1.1 S’estima l’al·legació en el sentit que abans d’iniciar les obres, ATL 
sol·licitarà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la corresponent 
autorització per afecció a les instal·lacions de sanejament. Juntament 
amb la sol·licitud d´afecció es presentarà la documentació indicada. 


 
 
2. Ajuntament de la Llagosta 
 
2.1 S’estima l’al·legació en el sentit que abans d’iniciar les obres, ATL 


presentarà a l’Ajuntament de la Llagosta la solució transitòria que 
s’adoptarà durant l’execució de les mateixes per mantenir la circulació 
per a vianants i la reposició prevista un cop les obres finalitzin. 


 
 


3. Ajuntament de Montcada i Reixac 
 
3.1 Abans d’iniciar les obres i durant la seva execució s’informarà 


l’Ajuntament de Montcada i Reixac del desenvolupament de les mateixes 
així com de qualsevol altre aspecte que pugui ser de l’interès del 
municipi. 


 
4. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
 
4.1 Abans d’iniciar les obres i durant la seva execució s’informarà 


l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles desenvolupament de les 
mateixes així com de qualsevol altre aspecte que pugui ser de l’interès 
del municipi. 
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5. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 
5.1 Abans d’iniciar les obres i durant la seva execució s’informarà 


l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet del desenvolupament de les 
mateixes així com de qualsevol altre aspecte que pugui ser de l’interès 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 


 
 
6. Agència Catalana de l’Aigua 
 
6.1 S’estima l’al·legació. Les obres s’atendran a les condicions generals per 


aquest tipus d’expedients i les condicions particulars que a continuació 
es detallen. 


 
6.2 S’estima l’al·legació en el sentit que abans d’iniciar les obres, ATL 


presentarà documentació complementària on es defineixi com es faran 
els creuaments amb els afluents del marge esquerre del riu Besòs. 
 


6.3 S’estima l’al·legació en el sentit que les instal·lacions subterrànies 
s'executaran de tal manera que els tubs quedin suficientment protegits 
enfront de l'erosió i respectaran, en tot moment, la zona de servitud de 
pas establerta en el RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Aigües, així com en l'article 6 i 7 del RD 9/2008, d'11 
de gener, pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic 
(R.D.P.H.). 


 
6.4 S’estima l’al·legació en el sentit que no s'afectarà la capacitat de 


desguàs de les lleres ni es produiran afeccions negatives al medi. 
 
6.5 S’estima l’al·legació en el sentit que les actuacions es realitzaran de 


manera respectuosa amb la vegetació de ribera dels cursos fluvials, 
sense afectar la seva estructura, ni les característiques 
hidromorfològiques dels mateixos. 


 
6.6 S’estima l’al·legació en el sentit que els encreuaments subterranis dels 


cursos fluvials acreditaran cànon d’ocupació del domini públic hidràulic. 
 
6.7 S’estima l’al·legació en el sentit que per a una millor integració de l’obra i 


menor alteració de la rugositat del llit dels cursos fluvials, es formigonarà 
i reomplirà amb pedres del propi riu formigonades la darrera capa fins a 
cota de llera. 


 
6.8 S’estima l’al·legació en el sentit que caldrà realitzar el replè de la rasa 


entre els caps dels talussos dels marges del cursos fluvials amb terres 
adientment compactades, restituint exactament la secció transversal 
original de la llera i restaurant les característiques morfològiques del curs 
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afectat mitjançant una hidrosemba dels marges i plantació d’espècies 
arbòries un cop finalitzades les obres, si s’escau necessari. 


 
6.9 S’estima l’al·legació en el sentit que les terres procedents de l’obertura 


de rases s’amuntegaran fora de l’entorn fluvial, en espais sense risc 
hidrològic previsible, per posteriorment, si s’escau, ser transportades a 
un abocador controlat. 


 
6.10 S’estima l’al·legació en el sentit que una vegada finalitzades les obres es 


procedirà al sanejament de l’àrea de treball, la retirada de les restes fora 
de la zona inundable en cas de riuades i la restitució de les 
característiques morfològiques de l’espai fluvial afectat. 


 
6.11 S’estima l’al·legació en el sentit que 2,2 m. és la fondària màxima a la 


que podria afectar l’erosió general transitòria del riu, que és el fenomen 
que té lloc durant les avingudes. 


 
6.12 S’estima l’al·legació en el sentit que no s' afectarà la capacitat de 


desguàs de les lleres ni es produiran afeccions negatives al medi. 
 
Pel que fa a la inundabilitat: 
 
6.13 S’estima l’al·legació en el sentit que abans d’iniciar les obres, ATL 


presentarà una declaració responsable per risc d’inundació on el 
promotor de les actuacions manifesti que coneix i assumeix el risc 
d’inundació existent. 


 
6.14 Si s’acompleixen les condicions generals i particulars establertes per 


l’ACA en el present informe i tractant-se d’una obra subterrània no es  
pot alterar el règim hidràulic del riu tenint en compte, a més, que 
l’ampliació de les arquetes es fa minimitzant l’augment de la superfície 
frontal al flux, la seva presència es totalment puntual i sobresurten el 
mínim possible del terreny.    


 
6.15 Les instal·lacions auxiliars son bàsicament una ampliació de les 


existents per la qual cosa no s’està introduint cap altre ús.  
 
6.16 S’estima l’al·legació en el sentit que les obres no comportaran cap 


perjudici pel domini públic hidràulic ni podran modificar el comportament 
del corrent d’aigua en episodis de riuada. 


 
6.17 S’estima l’al·legació en el sentit que abans d’iniciar les obres, ATL i el 


Contractista de les obres es donaran d’alta al servei d’alertes per 
avingudes del CECAT. Per tal de rebre les alertes, s’haurà de contactar 
amb l’adreça sorg.cecat@gencat.cat, del CECAT: 93.551.20.00. 


• Se li enviarà un correu electrònic amb la següent informació de les 
obres: 


• Emplaçament. 
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• Característiques de les obres. 


• Quina informació es vol rebre. 


• Els contactes de les persones responsables de l’obra amb les que 
s’ha de comunicar. 


 
6.18 S’estima l’al·legació en el sentit que es donarà compliment a les 


consideracions exposades en el cos de l’informe i que són un extracte 
dels informes de els informes del Consorci Besòs (Expedient 93/2022) i 
de la Diputació de Barcelona (expedient nº 2021/0004299). 


 
6.19 S’estima l’al·legació en el sentit que s’accepten les següents condicions 


particulars 
 


• S’hauran de prendre les mesures adients mentre durin els treballs 


per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible 
al medi hídric, així com al seu sistema ripari associat, considerant 
entre aquestes: 


− Cal disposar una ubicació adequada per les zones 
d’amuntegament i aplec del material i estacionament de la 
maquinària allunyats de la zona d’afecció de la llera. 


− No es podrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de 
combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, 
sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del 
formigó i mescles bituminoses, ni cap altre procés que pugui 
produir residus que originin la contaminació o degradació de la 
llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que 
per aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament 
habilitades a aquest fi. En especial, en zona d’afecció del domini 
públic hidràulic, s’haurà de comptar amb les mesures oportunes 
per evitar pèrdues i fugues, com la construcció d’una bassa, 
dipòsit o arqueta de contenció d’efluents (estancs i/o 
impermeables) en els llocs on es prevegin que es poden produir 
abocament d’olis, greixos de les màquines, el rentat de 
formigoneres i altres processos que produeixin residus 
contaminants. Els efluents generats en aquests llocs han d’estar 
canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels 
mateixos, per ésser posteriorment tractats per un gestor autoritzat. 


− En tant que les actuacions es situen dins de la zona inundable, 


caldrà que l’interessat n’assumeixi aquesta situació, així com de 
les conseqüències que puguin derivar-se de la mateixa. No es 
podrà exigir cap mena d’indemnització pels danys ocasionats en 
les infraestructures previstes per causa de la inundació d’aquest 
terrenys, alhora que l’interessat serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès públic o privat per 
l’esmentada situació, tota vegada que restarà obligat a satisfer les 
oportunes indemnitzacions, i si s’escau a l’execució de les obres 
complementàries que es considerin necessàries, per evitar que 
aquest es produeixin o minimitzin. A aquest respecte, caldrà 
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adoptar mentre durin aquests treballs les mesures de seguretat 
adients per tal de garantir en cas que es produeixi una avinguda 
extraordinària la no afecció de les persones, maquinària i 
instal·lacions que per motius dels treballs es situïn en zona 
inundable. 


− Els treballs no podran en cap cas afectar desfavorablement a la 


secció i pendent hidràulica natural de la llera. El curs actual no 
sofrirà cap modificació en el seu traçat, tant longitudinal com 
transversal, a causa d’aquestes obres. 


− Durant l’execució de les obres la llera mantindrà el seu correcte 
funcionament hidràulic, no permetent-se la utilització del curs 
fluvial com element de trànsit ni instal·lar de forma fixa cap 
element o maquinària dins la mateixa, excepte els elements que 
hi siguin estrictament necessari per a la seva correcta realització. 


− Es tindrà especial cura en no dipositar cap element que pugui 
obstaculitzar el pas de les aigües o produir-hi contaminacions. Un 
cop finalitzades les obres es netejarà tota la zona de servitud 
afectada. A la fi dels treballs, el curs fluvial, dins l’àmbit de l’obra, 
haurà de quedar lliure de qualsevol obstacle que impedeixi el 
correcte funcionament hidràulic. 


− Qualsevol imprevist que sorgeixi durant l’execució de les obres i 


que pugui afectar a la llera i qualsevol modificació de les obres a 
realitzar no prevista a la documentació presentada, haurà de 
rebre el vistiplau de l’ACA abans de la seva realització. 
 


• El titular de la infraestructura es fa responsable dels danys i perjudicis 
que l’obra, durant la seva execució i/o un cop finalitzada pugui ocasionar 
al interès públic ó privat. Així mateix queda obligada a satisfer les 
indemnitzacions oportunes i a executar les obres complementàries que 
es considerin necessàries per a evitar que es produeixin aquests danys 
i/ó a reparar-los. A fi i efecte de mantenir la secció hidràulica, l’òrgan o 
entitat peticionaria del informe es fa responsable del manteniment de 
l’obra. 


• En cas de que s’hagin produït afeccions a la riera durant les obres, 
s’haurà de restaurar la llera i marges al seu estat original. Els materials 
procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels 
treballs, hauran d’ésser retirats de la zona d’afecció del Domini Públic 
Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats. 


• En tant que l’actuació és previst que es situï dins de la zona inundable, 


caldrà que l’interessat n’assumeixi aquesta situació, així com de les 
conseqüències que puguin derivar-se de la mateixa. No es podrà exigir 
cap mena d’indemnització pels danys ocasionats en la infraestructura 
prevista per causa de la inundació de l’àmbit, alhora que l’interessat serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès 
públic o privat per l’esmentada situació, tota vegada que restarà obligat 
a satisfer les oportunes indemnitzacions, i si s’escau a l’execució de les 
obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que 
aquest es produeixin o minimitzin. En cas d’alerta d’avingudes es 
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preveurà la gestió del risc per part de l’entitat peticionària de la 
infraestructura. 


• Els treballs autoritzats hauran de respectar i ser compatibles amb els 


criteris tècnics de l‘Agència recollits en els Criteris d’intervenció en 
espais fluvials i en les Condicions tècniques per a l’execució dels treballs 
d’ordenació, conservació i neteja de lleres (ambdós disponibles a la 
pàgina web de l’ACA). 
En aquest aspecte, la restauració dels marges i els espais fluvials són de 
gran interès i necessaris per a l’assoliment del bon estat de les masses 
d’aigua superficial. Per això cal que: 
o La recuperació de la vegetació de ribera garanteixi la seva estructura 


i funcionalitat com a ecosistema, defugint d’aspectes purament 
estètics i ornamentals. 


o S’ha d’evitar l’artificialització del sistema, creant ambients o hàbitats 
no adequats per a la biogeografia i morfometria, tenint en compte el 
seu context ambiental. 


o S’ha de potenciar la reforestació i revegetació amb planta autòctona i 
pròpia de cada ambient, garantint, al màxim, la seva puresa genètica 


• El termini de vigència de l’autorització per l’acabament de les obres serà 
de dotze mesos. 


• Aquest informe no eximeix per si sol de la necessitat d’obtenir els 
informes o autoritzacions per part d’altres administracions o organismes 
que també puguin tenir competència sobre l’actuació. 


• Es recorda que aquest document és un informe i que caldrà recaptar la 


corresponent autorització d’obres abans de l’inici de les mateixes. 
 
 
7. David Passarell Serred 
 
Al marge de les manifestacions i pel que fa a les al·legacions pròpiament dites 
la contestació és la següent: 
 
7.4 D’acord a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, que es pot llegir en 


el punt 6 de les al·legacions, les terres que s’excavin de la rasa de la 
canonada no es poden amuntegar a la llera i s’han de portar fora de la 
mateixa fins que la rasa es torni a tapar. D’altra banda els trams de tub 
de 12 m de longitud de 1800 mm de diàmetre tampoc es poden deixar a 
la zona inundable. La logística de l’obra, per la seva magnitud i ja que es 
tracta d’una obra lineal de 6600 m de longitud a executar en 24 mesos, 
requereix disposar de punts d’abassegament al llarg del traçat situats a 
distàncies raonables els uns dels altres per a facilitar el transport dels 
abassegaments a l’obra. A més, el fet que hi hagi el mur de 
l’endegament del riu dificulta l’entrada i la sortida de la llera ja que hi ha 
pocs accessos de manera que per a reduir les distàncies a recórrer es 
necessari que les zones d’abassegament es trobin a prop d’aquells. Un 
dels accessos més importants es troba precisament en aquesta mateixa 
finca. Les zones d’abassegament s’han situat aproximadament cada 
1500 m, distància superior a la desitjable però difícilment millorable. És 
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per això que s’ocupen aquestes finques però en cap cas es tracta d’una 
ocupació arbitrària.        


 
7.5 La parcel·la indicada no és una parcel·la erma, hi ha activitat privada i, a 


més, el seu accés amb els tràilers que portaran a l’obra els tubs de 12 m 
de longitud, tant des de la carretera BV 5001 a la finca com d’aquesta a 
la llera del riu és molt més complicat.  


    


 
 


Tot i així s’estudiarà la possibilitat de no afectar les finques 9 i 10 al 
mateix temps, és a dir, executar les obres de nova canonada a la finca 9, 
afectant també i únicament els 25 primers metres de la finca 10 més 
propers a la 9 i, un cop finalitzades desafectar la 9 i aquests primers 25 
m i ocupar la resta de la finca 10. El que si es mantindria sempre 
operatiu seria l’accés a la 9 i a la part de la 10 disponible, durant el 
temps que no estiguessin ocupades, així com l’accés a la llera des de la 
carretera BV5001 pels vehicles, tràilers i maquinaria de l’obra.  
 
En el moment de la convocatòria de les actes prèvies es concretarà 
aquesta proposta amb la voluntat, per part d’ATL, d’arribar a un acord 
amb el propietari per a minimitzar les ocupacions temporals i definitives, 
tant des del punt vista de l’espai com del temps. 
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7.7 El projecte s’ha tramitat d’acord als procediments que estableix la llei i 
tots els afectats han estat tractats de la mateixa manera. Rebudes i 
contestades les al·legacions es procedirà a l’aprovació definitiva del 
projecte i aleshores s’iniciarà el procediment d’expropiació mitjançant la 
convocatòria de les actes prèvies. Per a aquest acte si que es farà una 
notificació individual a tots als afectats.  


 
 
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 DE DESDOBLAMENT DE 
L’ARTÈRIA PLANTA DEL TER-TRINITAT. TRAM 4”, de data desembre de 
2021, amb un import de 34.366.827.82 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 
24 mesos. 
 
 
 
 
 
 
Director del Projecte    Director d'Obres i Patrimoni 
 
 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica 
RV 
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