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RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DEL 

DIPÒSIT SANT CUGAT-TER, DIPÒSIT 

AUXILIAR I BYPASS (I5-03) 

 

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

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

 

RESOLC:   

 

APROVAR definitivament el “Projecte constructiu per a la renovació del dipòsit 

de Sant Cugat del Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), al terme 

municipal de Sant Cugat del Vallès” de data desembre 2019, que haurà 

d’executar-se en observança de les condicions i mesures assenyalades en la 

Resolució TES/719/2021, de 3 de març, en l’informe de 7 de juliol de 2020 del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i en l’informe de 27 

d’octubre de 2020 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

 

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. 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 o ocupar;    

 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al 

Consorci del Parc de Collserola i a les persones que ostentin la condició 

d’interessades en el present expedient;  

 

ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat.  
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De conformitat amb l’art. 9 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual 

s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per 

mitjà de les instal•lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, la present 

resolució esgota la via administrativa als efectes d’impugnació en la via 

contenciosa administrativa. En conseqüència, contra aquesta resolució 

independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades 

poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 

dictada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la 

resolució o de la seva publicació, d’acord amb el que disposen l'article 77 de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; o bé, alternativament, podran interposar recurs 

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: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS DEFINITIVA 

 

Terme municipal de Sant Cugat del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 45. 
Parcel·la: 25. 
Titular: Cerámicas Reunidas, SA. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 165,00. 
Naturalesa: Rústica.  
 





DISPOSICIONS


DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


RESOLUCIÓ TES/719/2021, de 3 de març, d'informe d'impacte ambiental del Projecte constructiu per a la
renovació del dipòsit de Sant Cugat del Vallès - Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), promogut i tramitat
per Aigües Ter Llobregat, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (exp. OTAABA20200100).


—1 Antecedents


El dia 22 de juliol de 2020, va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat la
sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte constructiu per a la
renovació del dipòsit de Sant Cugat del Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), promogut i tramitat per
Aigües Ter Llobregat, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.


El dia 1 d'octubre de 2020, va entrar al registre electrònic de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental
de Barcelona la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte
esmentat.


A la sol·licitud es va adjuntar una còpia en format digital del Projecte i de l'informe ambiental.


—1 Marc normatiu


L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix que són objecte d'una
avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes no inclosos ni a l'annex I ni a l'annex II de la Llei que
puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais protegits de la xarxa Natura 2000.


Els articles 45 i 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte
ambiental i les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades.


L'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que l'òrgan ambiental ha de formular l'informe
d'impacte ambiental en el termini de tres mesos comptats des de la recepció de la sol·licitud d'inici i dels
documents que s'han d'adjuntar.


Segons l'article 50 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat, correspon a les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental tramitar els expedients
d'avaluació ambiental que siguin competència dels Serveis Territorials i fer la proposta de resolució
corresponent.


L'article 18 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, modificat per l'article
194 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni,
determina que, a l'efecte del que estableix l'article 11.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, en l'àmbit territorial de Catalunya l'òrgan ambiental per als projectes i instal·lacions no previstos en
els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és la
direcció general del departament competent en matèria de medi ambient que exerceixi les funcions relatives a
l'avaluació d'impacte ambiental en projectes d'infraestructures.


L'objecte de l'informe és valorar la necessitat de sotmetre el Projecte constructiu per a la renovació del dipòsit
de Sant Cugat del Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, als efectes que determina la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental.


—3 Descripció del Projecte i del document ambiental


El Projecte es justifica per garantir la demanda del sistema del dipòsit Sant Cugat-Ter atès que la secció
hidràulica de l'actual bypass és insuficient si s'assoleixen unes velocitats de flux iguals o inferiors a 2,5 m/s. En
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aquest sentit, les actuacions consistiran en la incorporació d'un dipòsit auxiliar que se situarà al costat de
l'existent, fet que permetrà executar les tasques de rehabilitació i posteriorment del manteniment habitual
sobre el dipòsit principal. Així, es mantindrà el subministrament a través del dipòsit auxiliar en iguals
condicions de pressió que les del dipòsit principal.


En concret, es proposen les actuacions següents:


   - Execució del dipòsit auxiliar, amb una capacitat de 453 m3 i 10 m de diàmetre.


   - Pericó d'entrada existent i ampliació de la caseta de sortida, per a la reconnexió del bypass.


   - Pericó desguàs de fons i remodelació del pericó sobreeixidor.


Pel que fa a la documentació ambiental, es constata que la documentació aportada s'ajusta a l'estructura i
contingut de l'article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Concretament, es
descriuen les activitats associades al Projecte i se n'estudien les característiques en relació amb la dimensió,
l'acumulació amb altres projectes i la generació de residus, entre altres. Així mateix, es té en compte la
capacitat de càrrega del medi natural i s'especifica que l'àmbit de la proposta s'insereix dins de la xarxa Natura
2000 Serra de Collserola.


Tot i que a la documentació ambiental no es descriuen alternatives, atès l'objecte de l'actuació i la dimensió de
la proposta, no es fan consideracions addicionals tenint en compte que s'estudien les característiques de
l'impacte potencial del Projecte per a cadascun dels vectors presents a l'àmbit i les mesures correctores per tal
de mitigar els efectes negatius derivats. No obstant això, i seguint les consideracions definides per
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 2020, cal que el document ambiental
incorpori el corresponent pla de vigilància ambiental, que ha de servir per concretar de manera detallada els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels factors ambientals afectats pel Projecte durant la fase de
construcció i d'explotació.


—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades


A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès informe en relació amb el document ambiental:


Relació de consultats Respostes rebudes


Àrea del Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona


Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola


Ajuntament de Sant Cugat X


Agència Catalana de l'Aigua


Secció de Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona


Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona X


Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


Consell Comarcal del Vallès Occidental


Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament


Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura


Subdirecció General de Seguretat Industrial


Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya X
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Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica (aire)


DEPANA – Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural


ADENC - Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura


El termini per emetre els pronunciaments corresponents va finalitzar el dia 14 de gener de 2021.


Les respostes obtingudes es prenen en consideració en l'avaluació ambiental.


—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III


5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte


El Projecte preveu la construcció d'un nou dipòsit de 453 m3 de capacitat, que inclou la connexió a la canonada
d'entrada del dipòsit auxiliar mitjançant un pericó existent, amb la instal·lació de les arquetes
complementàries, així com l'electrificació dels nous elements. Segons indica la documentació ambiental,
aquestes obres impliquen unes accions amb una petita quantitat d'enderrocs, corresponents a la modificació de
les arquetes i l'ampliació de la caseta de sortida.


En aquest sentit, prèviament a l'execució dels treballs es farà l'excavació de rasa amb 78 m3 i amb una
esbrossada de 670 m2 del terreny. Posteriorment, i associats a la construcció del nou dipòsit auxiliar, es
produiran uns desmunts de 400 m3 per a l'excavació dels fonaments i dels pous. D'altra banda, i durant la
renovació del dipòsit existent i, en concret, per a la instal·lació de les canonades, es farà una rasa de 149,880
m3 i posteriorment, una vegada muntades i connectades, es procedirà al seu rebliment amb material adequat
de la mateixa excavació, amb un total de 117,914 m3. Pel que fa a l'ampliació de la caseta existent a
l'entrada, es farà l'excavació d'una rasa de 24,8 m3 i el posterior rebliment amb 13,60 m3 d'aportació de
terres.


Finalment, i una vegada executades les actuacions de renovació i millora del dipòsit, es durà a terme la
urbanització de l'àmbit i de les parts afectades per la construcció de les noves arquetes i la conducció amb
l'obertura de rasa de 32 m3 i la posterior pavimentació amb un paviment similar a l'existent en altres zones de
la parcel·la, amb formigó armat.


Segons els amidaments aportats i pel que fa als residus generats per les actuacions projectades es produeixen
un total de 766,625 m3 de terres, 494,925 m3 de terres d'inerts, 11,653 m3 de formigó d'inerts i 36 m3 de
mostres vegetals com a residus de planta de compostatge.


Les actuacions projectades es duran a terme durant vint setmanes.


5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte


El dipòsit existent Sant Cugat-Ter objecte de la millora se situa dins del Parc Natural de la Serra de Collserola,
segons la delimitació establerta en el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la
Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. Així mateix,
cal assenyalar que aquest espai natural d'especial protecció s'inclou en l'espai d'interès natural i la xarxa Natura
Serra de Collserola com a zona d'especial de conservació (ZEC, en endavant), segons l'Acord de Govern
GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió
biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. En relació
amb l'anterior, cal palesar que un dels suports de formigó, com els suports de fusta a substituir, no se situen
dins de l'espai protegit esmentat.


A l'annex 2 de l'esmentat Acord, es llisten els hàbitats de l'annex I de la Directiva 92/42/CEE del Consell de
Govern, de 21 de maig, presents a la xarxa Natura 2000 Serra de Collserola, i la seva consideració com a
element clau de conservació. D'aquesta llista, cal constatar que l'àmbit comprèn o se situa adjacent a terrenys
catalogats d'hàbitats d'interès comunitari corresponents a alzinars i carrascars (codi 9340) i pinedes
mediterrànies (codi 9540), considerats elements d'especial conservació segons l'Acord GOV/150/2014 i, per
tant, s'han de tenir en compte les mesures establertes a l'annex 6, Instruments de gestió per a aquests
elements clau. Pel que fa a la fauna considerada com a element clau de conservació, l'àmbit d'actuació se situa
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dins de l'àrea de distribució del banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo), el qual comparteix l'objectiu de
protecció dels alzinars i carrascars de fomentar la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i
naturalitat de la massa, segons l'annex 6 de l'esmentat Acord de Govern.


Pel que fa al planejament vigent, el Pla general metropolità (PGM, en endavant) i posteriors modificacions
classifica l'àmbit com a sòl no urbanitzable qualificat amb la clau 27. Parc forestal de conservació. Sens
perjudici del que estableixi l'òrgan competent en matèria d'urbanisme, es recorda que, segons l'article 207 de
les normes urbanístiques del PGM, els sòls qualificats de parc forestal no podran ser dedicats a aprofitaments o
usos que impliquin la transformació de la seva destinació al pla.


Sens perjudici que s'han d'atendre les prescripcions actualment vigents en l'àmbit d'estudi, cal tenir present
que el Consell Metropolità, en data 30 d'abril de 2019, va aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo) i el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). En aquest sentit,
atès l'estat de la tramitació d'ambdós documents, el desenvolupament del Projecte no podrà ser contradictori
als requeriments establerts en la MPGMCo i en el PEPNaT.


Pel que fa al medi hidrològic, la llera pública més pròxima a l'àmbit se situa a uns 80 m de l'àmbit. Cal palesar
que l'àmbit no forma part de cap aqüífer protegit ni s'inclou dins de cap zona vulnerable per contaminació de
nitrats.


L'àmbit forma part de la unitat 19 Collserola, segons el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona (CPRMB, en endavant). Atès l'abast de la proposta, no es fan consideracions als objectius de qualitat
paisatgística establerts en el CPRMB.


En relació amb el risc d'incendi forestal, Sant Cugat del Vallès és considerat com un municipi amb alt risc
d'incendi forestal, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals. D'altra banda, l'àmbit forma part del perímetre de protecció prioritària de l'espai de Serra
de Collserola.


Finalment, es destaca que el municipi de Sant Cugat del Vallès resta declarat com a zona de protecció especial
de l'ambient atmosfèric per les partícules en suspensió (PM10) segons el Decret 226/2006, de 23 de maig, i
per diòxid de nitrogen (NO2), d'acord amb el que estableix l'Acord GOV 82/2012, de 31 de juliol. Pel que fa a
la contaminació lumínica, l'àmbit pertany a les zones de protecció màxima (E1) i de protecció moderada (E3),
d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. Pel que fa a la sensibilitat
acústica, es considera necessari especificar que, d'acord amb el mapa de capacitat acústica vigent i en tractar-
se d'un espai inclòs dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Projecte es desenvolupa en una zona de
sensibilitat acústica alta, d'acord amb el que s'exposa en l'informe emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.


5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes


Pel que fa als potencials impactes derivats de l'execució de l'obra, segons la documentació aportada es durà a
terme la desbrossada vegetal de la zona de treball i la creació d'una zona temporal i d'abassegament d'obra.
Segons això, i pel que fa a les afeccions als valors naturals inclosos a la xarxa Natura 2000 Serra de Collserola,
és necessària l'eliminació d'espècies arbustives a conseqüència de l'ocupació temporal dels mitjans auxiliars per
a la construcció del dipòsit auxiliar. Les afeccions, però, es concentren en terreny ja pavimentat i on únicament
es talen sis pins per a la ubicació del nou dipòsit auxiliar.


No obstant això, cal assenyalar que, segons els amidaments fets en el pressupost adjuntat, prèviament a l'inici
dels treballs es durà a terme l'esbrossada del terreny de més de dos metres, que afectarà 670 m2 en superfície
aproximada. En aquest sentit, tot i que es garanteix que la resta d'arbres pròxims al perímetre de la zona
exterior no es veuran afectats i que se n'assegurarà la protecció, cal referenciar que, segons la documentació
gràfica aportada, la zona d'abassegament ocupa terrenys forestals catalogats. Per tant, per tal de minimitzar
l'afectació o pèrdua de qualitat dels hàbitats d'interès comunitari Alzinars i carrascars i Pinedes mediterrànies,
cal ubicar les zones d'abassegament de material en àrees lliures de vegetació natural. En aquest mateix sentit
es pronuncia l'informe emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal de delimitar les zones on es
faran actuacions i assegurar la correcta protecció dels arbres per garantir que no puguin sofrir incidències
derivades dels treballs que es facin amb maquinària.


Tenint en compte el que s'ha esmentat anteriorment, així com les mesures previstes a la documentació
ambiental per tal de minimitzar i compensar la pèrdua d'espècies vegetals, es pot considerar que l'impacte
sobre els elements clau de conservació corresponents a la xarxa Natura 2000 Serra de Collserola esdevé
moderat.


Pel que fa a la fauna present, el document ambiental assenyala que atès que no s'afecta cap superfície
d'hàbitat forestal no es preveuen mesures addicionals en aquest sentit. No obstant això, per tal d'evitar


DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc


Núm. 8366 - 16.3.20214/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


CVE-DOGC-A-21071043-2021







l'afectació de la fauna protegida, en el cas que se'n detectés la presència, cal executar les obres amb més
impacte acústic fora de les èpoques sensibles pel que fa a la cria d'ocells, compresa entre març i juliol.


En relació amb l'impacte paisatgístic, cal assenyalar que la construcció del nou dipòsit i les canonades
associades se situa adjacent a l'existent, tot ocupant majoritàriament una zona pavimentada. A més, es fa
palès que les instal·lacions no esdevenen visibles des dels vials presents a l'entorn immediat a conseqüència de
la diferència de cota existent i la barrera visual i paisatgística que facin les formacions boscoses presents. Per
tant, atesa la dimensió de l'actuació i la baixa qualitat i fragilitat paisatgística de l'àmbit, no es faran
consideracions addicionals en aquest sentit. Tot i això, en el cas que una vegada executades les obres es
detectin zones malmeses, cal restaurar-les, així com aquelles superfícies emprades per a la ubicació de les
instal·lacions auxiliars i zones d'abassegament, tal com estableix l'informe emès per l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 2020.


Atès el risc d'incendi forestal i la inclusió de l'àmbit dins del perímetre de protecció prioritària B6. Collserola,
sens perjudici de les mesures previstes dins de la documentació ambiental, cal executar les obres fora del
període d'alt risc d'incendi, comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.


En relació amb el medi hidrològic, no es preveuen afeccions sobre cap curs fluvial. A més, el document
ambiental estableix un conjunt de mesures correctores per tal de minimitzar els impactes sobre la hidrologia
superficial i subterrània, marcant i delimitant la zona d'actuació, no obrint nous camins i prohibint estrictament
qualsevol abocament fora dels llocs habilitats, entre altres.


Pel que fa al medi atmosfèric, en la documentació ambiental s'estableixen un conjunt de mesures per tal de
reduir la concentració de les partícules de pols, les quals es valoren favorablement. Sens perjudici de l'anterior
i atesa la inclusió de Sant Cugat del Vallès dins d'una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, es
recorda que durant l'execució de les obres s'ha de donar compliment a les determinacions establertes a l'Acord
GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a
les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Concretament, s'ha de donar compliment a les accions
corresponents a l'E20 Adequació de les serres radials en el tall de peces a l'exterior, l'E21 Millora de la recollida
de runes i residus de la construcció i l'E22 Ambientalitzar obres i maquinària. Així mateix, cal atendre les
mesures definides a l'informe emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 15 de desembre de
2020, per tal de reduir l'impacte sobre el medi atmosfèric.


En relació amb els efectes sobre la qualitat acústica, cal assenyalar que l'impacte acústic es limita a la fase
d'execució d'obres, puntualment mitjà i d'incidència temporal. En aquest sentit, es prendran mesures per tal
de minimitzar-ne la incidència, adequant l'horari de treball al període diürn i limitant la velocitat dels vehicles
de l'obra, entre altres.


Pel que fa a la contaminació lumínica, d'acord amb l'informe emès s'han d'evitar els treballs en horari nocturn i
garantir el compliment del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, que és la normativa vigent en
l'àmbit de la contaminació lumínica.


En relació amb els impactes sobre el consum i ocupació de sòl, segons s'exposa a la documentació ambiental
els impactes es redueixen en el projecte perquè totes les actuacions es produeixen a l'interior del recinte del
dipòsit, i la conducció de l'obra va per camins existents.


Pel que fa a l'adequació del Projecte amb el planejament vigent, es destaca l'acord adoptat per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona en sessió de 21 de desembre de 2020, en què
s'informa favorablement sobre el Projecte de referència amb el benentès que d'acord amb el que preveu
l'article 48.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, per a l'exempció de la tramitació d'un projecte d'actuació específica cal acreditar que les
ampliacions no superen el 30% de les obres preexistents i autoritzades prèviament amb l'aprovació d'un
projecte d'actuació específica.


Atesa la dimensió i ubicació de l'actuació entorn del dipòsit existent, majoritàriament sobre una zona
pavimentada, sent mínimes les actuacions de desbrossades i l'afectació sobre espècies arbòries, cal palesar que
hi haurà un impacte poc significatiu sobre el Parc Natural de la Serra de Collserola i la xarxa Natura homònima,
tenint en compte, a més, el conjunt de mesures recollides en la documentació ambiental i les conclusions dels
informes recaptats.


En aquest sentit, i seguint els criteris definits a l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, es considera que no cal sotmetre el Projecte de referència al procediment d'avaluació d'impacte
ambiental ordinària, amb el benentès que es doni compliment a les consideracions efectuades anteriorment.
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—6 Resolució


En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades,
així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les
característiques del Projecte, la seva ubicació, i les característiques del potencial impacte, i a proposta de
l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona,


Resolc:


Primer


Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte constructiu per a la renovació del dipòsit de Sant Cugat
del Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), promogut i tramitat per Aigües Ter Llobregat, al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació
d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi
ambient.


Segon


Incloure les condicions addicionals següents:


a) Cal que l'execució de les obres es faci fora de les èpoques sensibles pel que fa a la cria d'ocells (entre març i
juliol) si es detecta la presència d'espècies protegides i evitar el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de
setembre, tots dos inclosos, atès el risc d'incendi forestal.


b) Cal ubicar les zones d'abassegament de material en àrees lliures de vegetació natural i delimitar les zones on
es faran les actuacions i assegurar la correcta protecció dels arbres per garantir que no puguin sofrir
incidències derivades dels treballs que es facin amb maquinària.


c) Cal restaurar les zones malmeses que es detectin una vegada executades les obres, així com les superfícies
emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars i zones d'abassegament, tal com estableix l'informe
emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 2020.


d) Cal donar compliment a les determinacions establertes en l'Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel
qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric. Així mateix, cal atendre les mesures definides en l'informe emès per l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 2020 per reduir l'impacte sobre el medi atmosfèric.


e) Cal que el document ambiental incorpori el corresponent pla de vigilància ambiental, que ha de servir per
concretar de manera detallada els paràmetres de seguiment de la qualitat dels factors ambientals afectats pel
Projecte durant la fase de construcció i d'explotació.


f) Cal acreditar que les ampliacions no superen el 30% de les obres preexistents i autoritzades prèviament amb
l'aprovació d'un projecte d'actuació específica, segons el que exposa l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, de 21 desembre de 2020.


Tercer


Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final signat per la direcció
ambiental de l'obra que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el
document ambiental i en aquesta Resolució.


Quart


Traslladar aquesta Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona perquè la notifiqui
a la persona interessada.
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D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
aquesta Resolució d'informe d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.


De conformitat amb l'article 47.5 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no pot ser
objecte de cap recurs, sens perjudici dels que escaiguin en via administrativa o judicial davant l'acte, si escau,
d'autorització del Projecte.


Barcelona, 3 de març de 2021


Ferran Miralles i Sabadell


Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural


(21.071.043)
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I. ANTECEDENTS DE FET 
En data 6 de febrer de 2018 (RE 2018/141, de 8 de febrer de 2018), l'empresa ATLL 
CONCESSIONÁRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SA, va trametre al Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola una sol·licitud d'informe relatiu al “Projecte de 
rehabilitació i impermeabilització del dipòsit de Sant Cugat del Vallès”. En resposta a 
aquest escrit, en data 2 de maig de 2018, els Serveis Tècnics del Consorci del Pare 
Natural de la Serra de Collserola van informar FAVORABLEMENT respecte l'actuació 
(veieu exp. 2018/027-MN). 
El 2018 es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) i s’inicia el procés 
administratiu adreçat a la finalització de l’activitat que havia dut a terme l’empresa ATLL 
CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. i la desocupació i 
retorn de l’ús d’aquestes instal·lacions a la Generalitat. L’1 de març de 2019 el nou Ens 
d’Abastament d’Aigua ATL va iniciar la seva activitat efectiva. 
A partir d’aquests moments, l’ Ens ATL va abordar l’execució de les obres que preveia 
l’anterior “PROJECTE DE REHABILITACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (TER)”, ja informat favorablement. 
Es va comprovar llavors, que l’execució d’aquestes obres requerien necessàriament deixar 
fora de servei el dipòsit durant un període de temps estimat de 6 mesos. Essent aquest 
una infraestructura bàsica per a l’abastament d’aigua a Sant Cugat, els tècnics d’ATL van 
valorar la necessitat de realitzar el by-pass del dipòsit afegint la construcció d’un dipòsit 
auxiliar per mantenir les condicions del servei amb garantia durant la durada de les obres 
de rehabilitació del dipòsit principal. 
Per tant, amb aquest objectiu, es va redactar un projecte complementari a l’anterior del 
2018, per afegir la construcció del dipòsit auxiliar i les modificacions necessàries del by-
pass existent, recollit en el document “Renovació dipòsit auxiliar SANT CUGAT–TER, 
ID_PLA 2.1.68”. Tots aquests nous elements seran executats dins la mateixa parcel·la 
propietat de l’Ens ATL. 
Donat que el present projecte complementari suposa afegir alguna actuació (com es el 
dipòsit auxiliar i les modificacions del by-pass) dins de l’àmbit del Parc Natural, es remet al 
Consorci la memòria i annex ambiental del projecte complementari per la seva validació i 
s’emeti, si s’escau, el corresponent informe favorable amb les observacions oportunes. 
. 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
El present informe s’emet segons els següents preceptes normatius: 
 
Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7652, de data 28 de juny de 2018) 
 
De conformitat amb l’article 4 dels seus Estatuts, el Consorci exerceix les competències 
de gestió, de caràcter general o local, que corresponen als ens consorciats respecte al 
Parc Natural de la Serra de Collserola. Així mateix, segons l’article 5 el Consorci tindrà 
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"Projecte constructiu de la renovació del dipòsit 
Sant Cugat-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03)", 
dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, en el municipi de Sant Cugat del Vallès. 
 
 







 


 


com a àmbit territorial l’àrea delimitada pel Parc Natural i pel Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge, o el que resulti de les seves modificacions. 
 
D’altra banda, l’article 6 dels Estatuts assenyala que li correspon, entre d’altres, les 
funcions d’informar, amb caràcter previ, qualsevol proposta d’actuació a desenvolupar en 
tots els sectors de l’àmbit de l’espai natural. 
 
Decret 146/2010, de 19 d’octubre de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can 
Balasc 
 
L’article 10.3.a) del Decret 146/2010, posat en relació amb l’article 29.2 de la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d’espais naturals, assenyala que correspon al Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola emetre informe preceptiu previ a l’atorgament de les autoritzacions 
necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions 
dels recursos naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que poden afectar-lo. 
 
Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 
 
El PEPCo es formulà d’acord amb l’article 208 de les Normes urbanístiques del Pla 
General Metropolità (PGM), que estableix que en desenvolupament de les previsions 
contingudes en el PGM s’elaboraran Plans Especials per a cadascun dels parcs forestals 
D’acord amb l’article 3 de les Normes Urbanístiques del PEPCo, el contingut d’aquest el 
formen aquelles determinacions de caràcter normatiu definides com a tals en el conjunt de 
la documentació, les quals tenen plena validesa jurídica. El PEPCo va ser aprovat 
definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 d’octubre de 1987, 
amb text refós aprovat per la mateixa Corporació en data 28 de gener de 1988. 
 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (PEPNat) i la Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit de 
Collserola (MPGMCo) 
 
Actualment s’està tramitant l’aprovació del PEPNat i de la MPGMCo en l’àmbit de 
Collserola.  
 
L'objecte del PEPNat és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els 
objectius del Parc Natural de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels 
valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals 
d'aquest espai natural de protecció especial , inclòs al Pla d'espais d'interès natural 
(PEIN). El PEPNat revisa el Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc 
de Collserola (PEPCo). 
 
En paral·lel al PEPNat, s’està tramitant l’aprovació de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo) 
 
El Consell Metropolità de l’AMB, en data 24 de juliol del 2018, va acordar l’aprovació inicial 
de la PEPNat i de la MPGMCo, així com la suspensió de la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com 
també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, d’acord amb l’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 







 


 


qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), pel termini de dos anys, a 
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en tot l'àmbit afectat per la Modificació puntual del Pla general metropolità. 
Exceptuant (d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), els instruments o atorgaments de 
llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions 
del nou planejament aprovat. 
 
En sessió de data 30 d’abril de 2019, el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar 
provisionalment el PEPNat i la MPGMCo les modificacions dels quals respecte el 
document aprovat inicialment no suposen canvis substancials, d’acord amb els supòsits 
que estableix l’art 112.2 del RLU, els canvis introduïts afecten principalment la seva 
normativa, plànols i usos admesos. Posteriorment, en sessió de data 25 de febrer de 2020 
va aprovar i verificar el Text refós d’aquests, que incorpora les prescripcions establertes 
als acords del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 2 de desembre de 2019 i de la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de data 23 de desembre de 2019, 
sense que suposin canvis substancials a l’anterior text, va publicar i trametre al 
Departament de Territori i Sostenibilitat aquests documents, d’acord amb els requisits de 
l’article 18.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (RLU), als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
 
El present informe té el caràcter de preceptiu no vinculant, d’acord amb l’article 80 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Decret 328/1992, de 14 de desembre 
Pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, que va incloure part de la Serra en 
l’espai anomenat ‘Serra de Collserola’. 
 
Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre 
Pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica 
mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió, i 
que inclou la ‘Serra de Collserola’ com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) amb el codi 
ES5110024 dins de Natura 2000. 
 
La Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental que reuneix en un únic 
cos legal l’anterior normativa relativa a l’avaluació ambiental de plans i programes i a 
l’avaluació ambiental de projectes. 
 
La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i 
especialment el seu Article 46 que preveu l’aplicació de mesures de conservació pels 
espais integrants de la Xarxa Natura 2000. 


 
III. ÀMBIT DEL PROJECTE. 
 
L’actuació del dipòsit auxiliar s’ubica exactament dins la mateixa finca i parcel·la a on 
s'ubica el dipòsit principal, amb referencia cadastral 08204A04500025, de propietat 
privada, situada en el paratge de Can Mates, es localitza dins de l'espai de la Xarxa Natura 
2000 "Serra de Collserola" (codi ES5110024), de l'espai del PEIN "Serra de Collserola", i 







 


 


dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, tot i quedar fora del actual àmbit del 
PEPCO. 
El Pla General Metropolità qualifica el terreny on es durà a terme l’actuació com a sòl no 
urbanitzable, Parc forestal de conservació, clau 27 del PGM. 
 
 
 
IV. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 
A part del conjunt d’obres contemplades al primer projecte presentat el 2018 i ja informat 
favorablement, les quals consistien bàsicament en : 


• Demolició de la coberta existent. 
• Nova coberta amb plaques prefabricades 
• Retirada d’elements deteriorats del vas i coberta. 
• Impermeabilització d’uns 900 m2 corresponents al vas del dipòsit. 
• Impermeabilització d’uns 1.260 m2 corresponents a la coberta. 


 
Les actuacions contemplades en el projecte complementari presentat subjecte d’aquest 
informe, es componen bàsicament en: 


• Construcció d’un dipòsit auxiliar que es situarà al costat de l’existent: 
-Capacitat: 453 m3. 
-Tipologia: circular, de formigó projectat. 
-Diàmetre: 10,00 m. 
-Cota solera llosa dipòsit: 198,00 msnm. (similar al dipòsit principal). 
-Alçada màxima làmina d’aigua: 6,00 m. (similar al dipòsit principal). 


• Pericó d'entrada existent i ampliació de la caseta sortida, per la reconnexió del 
bypass. 


• Pericó desguàs de fons i remodelació pericó sobreeixidor. 
Totes aquestes actuacions objecte del projecte, es localitzen a la mateixa plataforma 
elevada on actualment es troba el dipòsit d’aigua existent, i dins de la mateixa parcel·la.  
A l’annex de plànols de la separata ambiental s’inclou l’emplaçament del dipòsit i el detall 
de la parcel·la, ubicant-se amb detall les actuacions previstes. 
 
Memòria ambiental 
La memòria ambiental presentada analitza i valora els possibles impactes derivats de les 
accions, estableix les mesures correctores adients, i elabora el pla de vigilància ambiental per 
al seguiment posterior. 
Del anàlisi dels possibles efectes derivats de l’execució del projecte, i la magnitud dels 
mateixos a partir de les seves característiques i la seva ubicació, es destaquen els següents 
apartats: 
Generació de residus 
Aquest projecte complementari suposa un petit increment dels enderrocs del projecte de 
rehabilitació del dipòsit principal, i petits moviments de terres per ubicar les noves 







 


 


conduccions de by-pass, que anirien igualment, sense increments notables, a abocador 
controlat.  
En qualsevol cas, la gestió de residus perillosos es realitzarà atenent al decret 34/1996 de 9 
de gener i al Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació de l’anterior; i el contractista haurà de 
adequar un lloc a l’obra especial per a la recollida d’aquests productes. 
Com a mesura preventiva davant de vessaments accidentals, s’haurà de disposar en una 
zona accessible de l’obra de material absorbent, com sepiolites o serradures, per tal 
d’estendre-les sobre els olis o combustibles que pugin arribar a vessar-se i minimitzar els 
efectes del vessament. 
Contaminació atmosfèrica: 
No es preveuen accions generadores de pols, del tipus moviments de terres: excavacions, 
terraplenats, esbrossades, etc.  
Per evitar l’excés de pols a l’atmosfera s’aplicaran les següents mesures: 


• Regar sistemàticament la zona decapada, i tots els punts susceptibles d’aixecament 
de pols. 


• A l’obra hi haurà sempre una cisterna disponible amb aigua per regar aquestes 
superfícies. 


Risc ‘incendi forestal 
Especialment, tenint en compte que aquest municipi està inclòs a l’annex del Decret 64/1995 
de municipis amb alt risc d’incendi, i envoltat d’un entorn forestal, caldrà seguir les previsions 
de risc emeses diàriament pel Servei d’Agents Rurals del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Caldrà seguir especialment si hi ha activació 
de Pla Alfa (http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/). 
Aquest fet implica que en els períodes de risc d’incendi (entre el 15 de març i el 15 d'octubre) 
està totalment prohibit realitzar activitats que suposin risc d’incendi, i s’hauran d’extremar les 
precaucions durant la fase d’obres per tal d’evitar totalment aquest risc: 


No es deixaran restes de tala, esbrossada o qualsevol altre material potencialment 
combustible sense retirar, més enllà d’una setmana. 
S’haurà de demanar autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal. 
En aquest cas, caldrà autorització per a l’execució de les obres al preveure l’ús de 
bufadors i radials, si aquestes s’executen dins del període de risc d’incendi, la autorització 
caldrà demanar-la a les oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient.  


Impactes ambientals potencials 
En la memòria es presenta la identificació i valoració dels principals impactes ambientals 
derivats de l’execució de les obres. 
Els criteris emprats per a la caracterització i valoració dels impactes derivats de l’execució del 
projecte ha tingut en compte els criteris establerts per la Llei  21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, en el seu annex III. Un cop identificats els possibles impactes que es 
poden produir, tot seguit es duu a terme una anàlisi d’aquests. Aquesta anàlisi inclou una breu 
descripció del risc ambiental i la seva valoració. 
Mesures correctores d’impacte ambiental. 



http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/





 


 


En aquest apartat es presenten les principals mesures correctores i preventives que caldrà 
aplicar al projecte, on destaca que l’obra haurà d’incloure l’aplicació d’un Sistema de Gestió 
Mediambiental (SGMA). 
L’objectiu del SGMA serà, entre d’altres, ordenar i sistematitzar els protocols que han de 
permetre el compliment de les mesures correctores proposades i integrar els criteris 
mediambientals en l’execució de l’obra. 
D’acord amb el contingut de l’estudi realitzat es pot considerar la magnitud global del projecte 
que s’avalua com a moderat, i que les mesures correctores i preventives proposades sòn 
suficients. 
 
Conclusions 
Els Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola INFORMEN 
FAVORABLEMENT l’actuació tal com està descrita a la memòria, sempre i quan 
s’acompleixin les mesures correctores i preventives proposades en la separata ambiental del 
projecte, i les següents condicions especifiques: 


• Atenent que l’actuació es troba en zona qualificada d’alt risc d’incendi forestal, les 
aconsellable que les obres es realitzin preferentment entre el 15 de setembre i el 15 de 
juny. En el cas que es vulgui actuar entre aquestes dates,  s’haurà de disposar de tots 
els permisos necessaris, en matèria de prevenció d’incendis, de la Generalitat de 
Catalunya i prendre les mesures preventives que l’autorització indiqui. 


• La maquinària necessària per efectuar l’obra només podrà transitar per camins 
existents. Cas de necessitar l’obertura d’algun nou accés, caldrà comunicar-ho 
prèviament al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per estudiar la seva 
viabilitat o la millor alternativa.  


• Qualsevol resta de vegetació que calgui tallar haurà de ser degudament triturada in 
situ o bé retirada a l’abocador. 


• L'inici de les tasques corresponents a cada fase de l’actuació, així com la finalització 
de l’obra, es comunicarà amb 2 o 3 dies d’antelació als Serveis Tècnics del 
Consorci, via telèfon o correu electrònic(jcapdevila@parccollserola.net o 
ci@parccollserola.net). 


 
 
 
 
Joan Capdevila Solà 
Tècnic del Servei de Medi Natural 


 
 
 
Vist i plau, 
Joan Vilamú Viñas 
Cap del Servei de Medi Natural 
 
 
 
 
 
 
Nota: 



mailto:jcapdevila@parccollserola.net





 


 


Aquest informe adquirirà validesa una vegada aprovat per l’òrgan competent del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i s’emet sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres administracions 
públiques i en estricte compliment de les prescripcions del Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del 
Parc de Collserola i del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de 
les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc. 
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NOTA DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 


  
INFORME TÈCNIC  NÚM. 123/20 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística 
 
Matèria: Urbanística  


 


DADES GENERALS 


Actuació: Renovació dipòsit d’aigües 


Emplaçament: Camí de Can Vasconcel 
Referència cadastral: 08204A045000250000HX (Polígon 45 / Parcel·la 25) 
 


 


 


 


 
 


1. RÈGIM DEL SOL 


 


1.1 Classificació urbanística  


Segons el text refós de la revisió del Programa d’actuació urbanística del Pla General 
Metropolità, en el seu segon quadrienni 1988-1992, aprovat definitivament en data 8 
d’agost de 1988, i assabentat del text refós en data 28 de desembre de 1988, la finca 
situada en el camí de la casa Vasconcel, de referència cadastral assenyalada, es troba 
classificada en sòl no urbanitzable, regulat aquest a l’art. 32, i concordants, entre 
d’altres, del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost.  
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1.2 Qualificació urbanística 


Segons el Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data 14 de 
juliol de 1976, aquesta finca es troba qualificada de Sistema urbanístic d’espais 
lliures; Parc Forestal de Conservació (Clau 27). 


 


 
Retall plànol K.9, del Pla General Metropolità 


 


 


2. DISPOSICIONS GENERALS EN RELACIÓ ALS USOS 


 


D’acord amb els articles 273 i 274 de les NN.UU del PGM:  


 


- Són usos permesos els que són expressament admesos a la regulació de les zones o 


subzones, i si escau, no es comprenen en algun dels supòsits dels usos prohibits. 


 


- S’identifiquen com a usos compatibles, condicionals, condicionats, temporals i 


provisionals, aquells usos que per a ser admesos requereixen certes limitacions o imposen 


la necessitat d’una regulació especial de l’entorn. 


 


- Es defineixen com a usos compatibles com aquells que poden donar-se simultàniament o 


coexistir. La llicència municipal podrà condicionar-se al fet que s’estableixin restriccions 


necessàries en la intensitat o en la forma de l’ús perquè pugui concórrer en un mateix sòl, 


edifici o lloc.   


 
- Usos condicionals són aquells que per les seves característiques, requereixin regulacions 


específiques de l’entorn. 
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- Usos condicionats són els que necessiten certes limitacions per ser admesos. 


 
- Usos temporals són els establerts per termini limitat o per temps indeterminat revocables a 


voluntat de l’Administració, segons els objectius de l’ordenació urbanística. 


 
- Usos provisionals són aquells que, perquè no necessiten obres o instal·lacions 


permanents i no dificulten l’execució dels plans, poden autoritzar-se amb caràcter 


provisional en els termes disposats per l’article 58.2 de la Llei del sòl. 


 
- Usos prohibits són aquells que impedeixen les normes del PGM, les ordenances dels 


plans parcials o plans especials, els catàlegs, les ordenances municipals o les disposicions 


estatals promulgades en matèria de seguretat, salubritat, moralitat o tranquil·litat. També 


són usos prohibits aquells que encara que no estiguin expressament vedats, són 


incompatibles amb els usos permesos, encara que se’ls sotmeti a restriccions en la 


intensitat o forma de l’ús. 


 


 


3. RÈGIM D’USOS SEGONS EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 


 


3.1 Pla General Metropolità 


El Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i 


publicat al BOPB el 19 de juliol de 1976, va qualificar la finca de Sistema urbanístic de Parc 


Forestal de Conservació (Clau 27), classificada en sòl no urbanitzable. Els articles 


corresponents a aquesta qualificació urbanística, entre d’altres, són els que es troben als 


articles 205 a 210 de les NNUUPGM, els que literalment diuen: 
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3.2 Pla especial urbanístic de protecció per a l’àmbit del sector forestal Turó d’en 


Lluch 


 


Aquesta figura de planejament va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme 


de la Província de Barcelona en data 16 d’octubre de 2008, i publicada en el Diari Oficial de 


la Generalitat de Catalunya l’11 de febrer de 2009. 


 


Pel tema que ens ocupa, i en la seva part normativa, el seu article 53.2, literalment diu: 
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4. ALTRES CONSIDERACIONS 
 


Informes sectorials 


En relació al present cas, no existeix cap informe sectorial a considerar. 


 


 


5. CONCLUSIONS 


 


5.1 Règim d’usos a la finca de referència 


 


En base a les diferents figures d’ordenació urbanística vigents, i sense perjudici de les 


disposicions sectorials que puguin resultar d’aplicació, pel cas que ens ocupa hem de 


considerar el següent règim urbanístic d’usos: 


 


- Sistema de Parc forestal (clau 27):  


Usos i/o activitats admeses i compatibles: Sistema urbanístic d’espais lliures; Parc 


forestal de conservació. 


 


Altrament, i d’acord amb el que es reflexa en el punt 3.2 de la present Nota de Compatibilitat 


Urbanística, l’art. 53.2 del Pla especial urbanístic de protecció per a l’àmbit del sector forestal 


Turó d’en Lluch, es dóna la possibilitat d’intervenció en el dipòsit d’aigües preexistent, que ens 


ocupa, de la següent forma. 


 


 
 


 


 


5.2 Compatibilitat de l’activitat proposada 


 


Pel cas concret que ens ocupa, l’actuació de RENOVACIÓ DEL DIPÒSIT D’AIGÜES és 


admesa i compatible amb limitacions amb el regim d’usos; limitació vers s’haurà de donar 
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estricte compliment a l’art. 53.2 del Pla especial urbanístic de protecció per a l’àmbit del sector 


forestal Turó d’en Lluch, on s’habilita la possibilitat d´exercir determinades intervencions en 


aquest dipòsit d’aigües preexistent. 


 


 
                 Vist i plau, 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                             F_GRPFIRMA_CAPS 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE  


PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA 


RENOVACIÓ DEL DIPÒSIT SANT CUGAT-


TER, DIPÒSIT AUXILIAR I BYPASS (I5-03) 


 


Antecedents 


 


1. En virtut del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, s’ha creat l’Ens d’Abastament 


d’Aigua Ter-Llobregat (en endavant ATL) 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 data desembre de 2019 l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) 


va redactar el Projecte constructiu de la renovació del dipòsit Sant Cugat-


Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), amb un pressupost d’execució per 


contractar de 556.288,44 € IVA no inclòs.  


 


3. En el Pla d’Inversions i reposicions d’ATL vigent aprovat pel Consell de la 


Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat pel període 2019-2023, entre les quals 


figura el present projecte.   


 


4. El 17 de desembre de 2019 el Director d’Operació i Manteniment de l’Ens 


d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat va emetre informe tècnic, on s’informa 


que el projecte disposa de la documentació necessària per efectuar el tràmit 


d’informació pública i posteriorment indemnització per l’ocupació temporal 


durant el termini d’obra i proposa la seva aprovació tècnica. 


 
5. En data 20 de desembre de 2019 el Director de l’Ens va resoldre aprovar 


tècnicament el projecte i ordenar l’obertura d’un període d’informació pública 


d’un mes i sol·licitar l’informe previst en l’art. 127.2 TRLA a l’Ajuntament de 


Sant Cugat del Vallès sobre els aspectes urbanístics.   
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6. En data 2 de març de 2020 es va publicar en el DOGC núm. 8075 l’anunci 


d’informació pública del projecte durant el termini de 30 dies hàbils i es donà 


trasllat a l’Ajuntament per a la seva exposició al públic. Així mateix se 


sol·licità l’informe municipal i es va anunciar convenientment a la pàgina 


web d’ATL www.atl.cat.  


 
7. En data 7 de juliol de 2020 el Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural 


de la Serra de Collserola van emetre l’informe favorable al projecte d’ATL, 


sempre i quan s’acompleixin les mesures correctores i preventives 


proposades en la separata ambiental del projecte i, especial, les següents:   


 


• Atenent que l’actuació es troba en zona qualificada d’alt risc d’incendi 


forestal, les aconsellable que les obres es realitzin preferentment entre el 15 


de setembre i el 15 de juny. En el cas que es vulgui actuar entre aquestes 


dates, s’haurà de disposar de tots els permisos necessaris, en matèria de 


prevenció d’incendis, de la Generalitat de Catalunya i prendre les mesures 


preventives que l’autorització indiqui. 


• La maquinària necessària per efectuar l’obra només podrà transitar per 


camins existents. Cas de necessitar l’obertura d’algun nou accés, caldrà 


comunicar-ho prèviament al Consorci del Parc Natural de la Serra de 


Collserola per estudiar la seva viabilitat o la millor alternativa. 


• Qualsevol resta de vegetació que calgui tallar haurà de ser degudament 


triturada in situ o bé retirada a l’abocador. 


• L'inici de les tasques corresponents a cada fase de l’actuació, així com la 


finalització de l’obra, es comunicarà amb 2 o 3 dies d’antelació als Serveis 


Tècnics del Consorci, via telèfon o correu 


electrònic(jcapdevila@parccollserola.net o ci@parccollserola.net). 


 


 


8. En data 14 de juliol de 2020 la responsable del Registre General de 


l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès fa constar que l’anunci relatiu al 


Projecte ha estat exposat al tauler d’edictes de la seu electrònica de 


l’Ajuntament entre els dies 1 de juny i 1 de juliol de 2020 i que durant aquest 


termini, no s’han presentat en aquest Registre General cap escrit 


d’al·legacions a l’esmentat expedient.  


 



http://www.atl.cat/
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9. En data 22 de juliol de 2020 ATL sol·licità al Departament de Territori i 


Sostenibilitat l’inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental 


simplificada amb la finalitat que es valorés la necessitat de sotmetre el 


Projecte al procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, atès 


que l’àmbit de l’actuació proposada s'insereix dins de la xarxa Natura 2000 


Serra de Collserola, als efectes que determina la Llei 21/2013, de 9 de 


desembre, d'avaluació ambiental. 


 
10. Amb data 27 d’octubre de 2020 el Servei de Planejament i Gestió 


Urbanística de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha emès l’informe 


tècnic núm. 123/20 on es conclou el següent:  


 


 5.1 Règim d’usos a la finca de referència 


 En base a les diferents figures d’ordenació urbanística vigents, i sense 


 perjudici de les disposicions sectorials que puguin resultar d’aplicació, 


 pel cas que ens ocupa hem de considerar el següent règim urbanístic 


 d’usos: 


 - Sistema de Parc forestal (clau 27): 


 Usos i/o activitats admeses i compatibles: Sistema urbanístic d’espais 


 lliures; Parc forestal de conservació. 


 Altrament, i d’acord amb el que es reflexa en el punt 3.2 de la present 


 Nota de compatibilitat Urbanística, l’art. 53.2 del Pla especial urbanístic 


 de protecció per a l’àmbit del sector forestal Turó d’en Lluch, es dóna la 


 possibilitat d’intervenció en el dipòsit d’aigües preexistent, que ens 


 ocupa, de la següent forma. 


  


 5.2 Compatibilitat de l’activitat proposada 


 Pel cas concret que ens ocupa, l’actuació de RENOVACIÓ DEL 


 DIPÒSIT D’AIGÜES és admesa i compatible amb limitacions amb el 


 regim d’usos; limitació vers s’haurà de donar estricte compliment a l’art. 
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 53.2 del Pla especial urbanístic de protecció per a l’àmbit del sector 


 forestal Turó d’en Lluch, on s’habilita la possibilitat d´exercir 


 determinades intervencions en aquest dipòsit d’aigües preexistent. 


11. En data 16 de novembre de 2020 el Director de Manteniment emet informe 


tècnic en relació amb l’informe urbanístic municipal on es conclou que el 


Projecte compleix amb els requeriments de planificació urbanística 


municipal per poder ser executat. 


 


12. En data 3 de març de 2021 el Director general de Polítiques Ambientals i 


Medi Natural ha resolt el següent:  


 


Primer 


Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte constructiu per a la 


renovació del dipòsit de Sant Cugat del Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-


03), promogut i tramitat per Aigües Ter Llobregat, al terme municipal de Sant 


Cugat del Vallès, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a 


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


efectes adversos significatius sobre el medi ambient. 


Segon 


Incloure les condicions addicionals següents: 


a) Cal que l'execució de les obres es faci fora de les èpoques sensibles pel que 


fa a la cria d'ocells (entre març i juliol) si es detecta la presència d'espècies 


protegides i evitar el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, 


tots dos inclosos, atès el risc d'incendi forestal. 


b) Cal ubicar les zones d'abassegament de material en àrees lliures de 


vegetació natural i delimitar les zones on es faran les actuacions i assegurar la 


correcta protecció dels arbres per garantir que no puguin sofrir incidències 


derivades dels treballs que es facin amb maquinària. 


c) Cal restaurar les zones malmeses que es detectin una vegada executades 


les obres, així com les superfícies emprades per a la ubicació de les 


instal·lacions auxiliars i zones d'abassegament, tal com estableix l'informe 
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emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 


2020. 


d) Cal donar compliment a les determinacions establertes en l'Acord 


GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la 


millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient 


atmosfèric. Així mateix, cal atendre les mesures definides en l'informe emès per 


l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 2020 per 


reduir l'impacte sobre el medi atmosfèric. 


e) Cal que el document ambiental incorpori el corresponent pla de vigilància 


ambiental, que ha de servir per concretar de manera detallada els paràmetres 


de seguiment de la qualitat dels factors ambientals afectats pel Projecte durant 


la fase de construcció i d'explotació. 


f) Cal acreditar que les ampliacions no superen el 30% de les obres 


preexistents i autoritzades prèviament amb l'aprovació d'un projecte d'actuació 


específica, segons el que exposa l'acord adoptat per la Comissió Territorial 


d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, de 21 desembre de 2020. 


Tercer 


Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina 


Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de 


Territori i Sostenibilitat un informe final signat per la direcció ambiental de l'obra 


que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions 


establertes en el document ambiental i en aquesta Resolució. 


Aquesta resolució s’ha publicat al DOGC núm. 8366 de 16 de març de 2021 


(Resolució TES/719/2021, de 3 de març, d'informe d'impacte ambiental del 


Projecte constructiu per a la renovació del dipòsit de Sant Cugat del Vallès - 


Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), promogut i tramitat per Aigües Ter 


Llobregat, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (exp. 


OTAABA20200100).  


13. Finalment, en data 6/04/2021 la Direcció de Manteniment d’ATL ha emès 


l’informe tècnic on es conclou:   


 


“En base aquesta resposta favorable i a les consideracions formulades, es 


conclou que el “PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA RENOVACIÓ DEL 
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DIPÒSIT SANT CUGATTER (I5-03)”, al terme municipal de Sant Cugat del 


Vallès, de data desembre de 2019, amb un pressupost de 556.288,44 € (IVA 


exclòs) i un termini d’execució de 5 mesos, compleix amb els requeriments 


d’impacte ambiental per poder ser executat.” 


 
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 


procediment establert per la normativa que els sigui aplicable, i que 


s’ajusten a les previsions de la legislació i el planejament urbanístic.  
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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. Tanmateix, de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA, 


s’ha sol·licitat i obtingut l’informe municipal sobre els aspectes relacionats 


amb el planejament urbanístic que han merescut les valoracions 


contingudes en l’informe de la Direcció de Manteniment de 16 de novembre 


de 2020 on es conclou que el Projecte compleix amb els requeriments de 


planificació urbanística municipal per poder ser executat. 


 
7. L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, 


estableix que són objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada 


els projectes no inclosos ni a l'annex I ni a l'annex II de la Llei que puguin 


afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais protegits 


de la xarxa Natura 2000, i l'article 47 estableix que l'òrgan ambiental ha de 


formular l'informe d'impacte ambiental. 


 
8. En compliment de la normativa en matèria d’avaluació ambiental, s’ha 


sol·licitat i obtingut l’informe d’impacte ambiental de la Direcció general de 


Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya  sobre 


el Projecte constructiu per a la renovació del dipòsit de Sant Cugat del 


Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), al terme municipal de Sant 


Cugat del Vallès, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre 


a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista 


no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient. Així mateix 


informa la necessitat d’incloure condicions addicionals i exigeix que una 
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vegada finalitzades les obres, el promotor presenti a l'Oficina Territorial 


d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i 


Sostenibilitat un informe final signat per la direcció ambiental de l'obra que 


verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions 


establertes en el document ambiental i en aquesta Resolució. 


 
9. En els informes tècnics d’ATL de 16 de novembre de 2020 i 6 d’abril de 


2021 es deixa constància que el Projecte tramitat s’executarà d’acord amb 


les condicions urbanístiques i mesures ambientals indicades per 


l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Direcció general de Polítiques 


Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.  


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


del “Projecte constructiu per a la renovació del dipòsit de Sant Cugat del Vallès-


Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), al terme municipal de Sant Cugat del 


Vallès”, s’informa favorablement sobre la tramitació administrativa i ambiental 


efectuada i es proposa al Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat  


l’adopció de la següent :  


 


RESOLUCIÓ:   


 


APROVAR definitivament el “Projecte constructiu per a la renovació del 


dipòsit de Sant Cugat del Vallès-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03), al 


terme municipal de Sant Cugat del Vallès” de data desembre 2019, que 


haurà d’executar-se en observança de les condicions i mesures assenyalades 


en la Resolució TES/719/2021, de 3 de març, en l’informe de 7 de juliol de 


2020 del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i en l’informe de 


27 d’octubre de 2020 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  


 


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. 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 
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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 o ocupar;    


 


NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al 


Consorci del Parc de Collserola i a les persones que ostentin la condició 


d’interessades en el present 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  


Terme municipal de Sant Cugat del Vallès 


 
Finca de projecte núm.: 1. 


Polígon: 45. 


Parcel·la: 25. 


Titular: Cerámicas Reunidas, SA. 


Superfície d'ocupació temporal, en m2: 165,00. 


Naturalesa: Rústica. 



http://www.atl.cat/
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