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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE
Títol: Projecte de condicionament de l’illa de la desembocadura del riu Llobregat, mitjançant
l’eliminació de l’istme, al terme municipal del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Clau: LME.00125/01.P

Fets
1.

El novembre de 2019 s’ha redactat el Projecte de condicionament de l’illa de la
desembocadura del riu Llobregat, mitjançant l’eliminació de l’istme, al terme municipal
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), clau LME.00125/01.P, amb un pressupost per
executar les obres de 122.892,12 € (més IVA). L’objecte d’aquest projecte és el
condicionament de l’illa de la desembocadura del riu Llobregat, eliminant els sediments
que uneixen actualment l’illa del Molí amb el marge esquerre del riu, i d’aquesta forma
assegurar unes condicions òptimes de refugi i de tranquil·litat per a moltes especies
faunístiques tal i com va estar concebuda originalment aquesta illa.

2.

El 13 de maig de 2020, l’Àrea d’Execució d’Actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua
(en endavant, ACA) ha emès l’informe de supervisió, el qual considera que el projecte
reuneix el contingut mínim establert a l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.

3.

El 25 de juny de 2020, l’ACA ha aprovat tècnicament aquest projecte i ordenat l’obertura
d’un període de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació a l’anunci al DOGC,
als efectes d’examen, rectificació i reclamacions al projecte i a la llista de béns i drets
afectats per l’execució del projecte.

4.

El 25 de juny de 2020, l’ACA ha sol·licitat a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, d’acord
amb el previst als articles 58.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’emissió d’un informe del projecte respecte a les matèries de la seva
competència.

5.

El projecte i la llista de drets i béns afectats per les obres ha estat a disposició del públic
durant un termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DOGC) número 8168, del 6 de juliol de
2020 fins al 14 d’agost de 2020.

6.

El 3 de juliol de 2020, l’ACA ha sol·licitat a l’Ajuntament del Prat de Llobregat que posin
el projecte a disposició dels interessats, exposant l’anunci d’informació pública al tauler
d’edictes del seu municipi.
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7.

El 6 de juliol de 2020, s’ha publicat l’anunci d’informació pública als mitjans de
comunicació El Periódico i El Punt Avui així com també s’ha anunciat a la pàgina web de
l’ACA.

8.

El 23 de juliol de 2020, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha tramès un informe
tècnic on exposa que en l’àmbit objecte del projecte hi discorren diferents
infraestructures que pertanyen a la xarxa metropolitana de sanejament, la qual és
propietat de l’AMB i és gestionada per Aigües de Barcelona. Aquest informe conclou que
el Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals (RMAAR) estableix una zona
de servitud a totes les conduccions o col·lectors de la xarxa de sanejament amb la
finalitat de permetre la realització dels treballs de neteja, manteniment, reparació i
reposició dels seus elements. Per aquest motiu, sol·licita que les zones on es dipositin
les terres de dragatge estiguin fora de les zones de servitud corresponents a les
instal·lacions de sanejament.

9.

El 16 de setembre de 2020, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha emès un certificat
d’acord amb el qual l’anunci d’informació pública del projecte i la llista de béns i drets
afectats per les obres, ha estat exposat al tauler d’edictes municipal durant el termini
assenyalat, sense haver rebut cap al·legació al respecte.

10. Durant el període d’informació pública del projecte no s’ha rebut cap al·legació a les
oficines de l’ACA.
11. El 26 d’octubre de 2020, el Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions (AEA) de l’ACA ha emès un informe de resposta a l’informe tècnic d’AMB.
Aquest informe exposa el següent:
“(...) 1. El 23 de juliol de 2020 AMB ha presentat un escrit d’al·legacions tècniques,
exposant bàsicament el següent:
1.1. Dins de la zona de servitud de la canonada de l´emissari de l´EDAR del Prat es
dipositaran les terres de dragatge extretes de l´excavació.
1.2. Dins de la zona de servitud del sobreeixidor emissari es dipositaran les terres de
dragatge extretes de l´excavació.
1.3. El RMMAR estableix una zona de servitud per a totes les conduccions o
col·lectors de la xarxa de sanejament amb la finalitat de permetre la realització
dels treballs de neteja, manteniment, reparació i reposició dels seus elements.
1.4. Per aquest motiu, en referencia a les afeccions esmentades anteriorment, es
demana que les zones on es dipositin les terres de dragatge estiguin fora de les
zones de servitud corresponents a les instal·lacions de sanejament.
2. Les al·legacions presentades per AMB s’han d’entendre contestades en el
següent sentit:
2.1. Al projecte es preveu una zona per abassegament provisional de les terres del
dragatge dels sediments del riu.
2.2. En aquestes zones es preveu dipositar el material dragat moll, previ a la retirada
definitiva.
2.3. Aquesta activitat és temporal, d’una durada de dos mesos com a màxim i durant
l’execució de les obres, restituint posteriorment els terrenys al seu estat inicial.
2.4. Donat que les obres a executar i els accessos necessaris per a realitzar-les
travessen la zona de la servitud esmentada, no es pot garantir el fet d’evitar per
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complet l’afecció. En tot cas, es procurarà minimitzar aquesta afecció i es
demanarà l’autorització corresponent.”
12. El 27 d’octubre de 2020, el Departament de Gestió Administrativa de l’AEA de l’ACA ha
emès un informe jurídic en el qual es conclou que el present procediment d’aprovació
s’ajusta a l’ordenament jurídic i que, per a la seva resolució, s’han seguit tots els tràmits
legalment establerts, considerant que es pot procedir a aprovar definitivament el
projecte, donant resposta a les al·legacions presentades.
13. El 28 d’octubre de 2020, la directora de l’Àrea d’Execució d’Actuacions de l’ACA ha emès
una proposta de resolució d’aprovació definitiva, donant resposta a les al·legacions
presentades.
Fonaments de dret
1.

L’ACA, d’acord a mb l’article 7 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 (en endavant,
TRLAC), és l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria
d’aigües i d’obres hidràuliques, sent una entitat de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.

2.

L’article 8.2 del TRLAC preveu que l’ACA té la competència per a la promoció,
construcció, explotació i manteniment de les obres hidràuliques competència de la
Generalitat, les quals són aquelles que es facin a Catalunya i que no tinguin la
qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una
altra comunitat autònoma.

3.

Aquesta actuació no està prevista al Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla
de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per
acord de Govern GOV/118/2017, d’1 d’agost de 2017. No obstant això, l’Àrea
promotora, l’Àrea de Gestió Territorial de l’ACA (anteriorment, Àrea de Gestió del Medi)
la proposa, atès que es tracta d’una actuació adreçada a la restitució de la geometria
original de l’Illa del Molí, que va ser executada per l’ACA en el marc de les obres de
desviament del riu Llobregat, indicant que la considera una actuació indispensable per a
garantir la capacitat de desguàs de l’endegament, i totalment coherent amb les mesures
sol·licitades a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat per a recuperar les
condicions inicials de l’endegament en l’entorn del viaducte del vial Port-Aeroport (Pont
Nelson Mandela).

4.

L’article 26.1 del TRLAC estableix que els estudis i projectes necessaris per donar
compliment a la planificació hidràulica s’aproven d’acord amb el procediment establert
per la normativa que li sigui aplicable, per tal de poder declarar la utilitat pública
d’aquests i la necessitat d’ocupació dels terrenys.

5.

L’article 19.3 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que els projectes
d’obra competència de la Generalitat han de ser aprovats tècnicament pel promotor de
l’obra, després d’haver estat emès l’informe de supervisió preceptiu.

6.

L’article 19.5 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, determina que els
projectes d’obres de competència de la Generalitat s’han de sotmetre a informació
pública i audiència, en els termes i les condicions establerts per l’article 12.4 al 12.8.

Pàgina 3 de 6

Doc.original signat per:
Anna Maria Seijas i Vila
29/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0QY7HN6IYHZYHXJSQT46OY62ZH736EXE*
0QY7HN6IYHZYHXJSQT46OY62ZH736EXE

Data creació còpia:
30/10/2020 09:07:15
Data caducitat còpia:
30/10/2023 00:00:00
Pàgina 3 de 6

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

7.

La tramitació d’aprovació dels projectes per a l’execució de les obres hidràuliques es fa
a l’empara del que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques i de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra
pública.

8.

L’aprovació objecte d’aquesta tramitació du implícita la declaració d’utilitat pública
d’acord amb el que estableix l’article 10 de la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i concordants del Reglament
d’aplicació de 26 d’abril de 1957.

9.

L’article 21.2. del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de
modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament
territorial de l’ACA determina que la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats
s’entén implícita en l’aprovació dels projectes d’obres que continguin una descripció
material i jurídica dels béns o drets que es considerin de necessària expropiació.

10. L’article 22 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública determina que la tramitació
de projectes d’obres de competència de la Generalitat fineix amb la resolució que
adopta el promotor.
11. De conformitat amb l’article 20.1 e) del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels
Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova
el desplegament territorial de l’ACA, l’Àrea d’Execució d’Actuacions és l’encarregada de
projectar i executar el conjunt d’actuacions necessàries derivades de la planificació del
cicle integral de l’aigua, tant infraestructurals com de reposició i millora del medi, duent a
terme les accions pròpies de gestió, incloses les relatives a l’aprovació i expropiació.
12. D’acord amb el previst a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els qui presentin al·legacions o
observacions en el tràmit d’informació pública tenen dret a obtenir de l’Administració una
resposta raonada. En aquest sentit, s’ha donat resposta a l’informe tècnic presentat per
l’AMB segons es detalla a l’apartat número 11 de l’exposició de fets d’aquesta resolució.
13. La tramitació administrativa de l’expedient d’informació pública del Projecte de
condicionament de l’illa de la desembocadura del riu Llobregat, mitjançant l’eliminació
de l’istme, al terme municipal del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), clau
LME.00125/01.P, s’ajusta a l’ordenament jurídic, doncs s’han seguit tots els tràmits
legalment establerts. Atès que les al·legacions presentades no alteren el contingut del
projecte constructiu, procedeix continuar la seva tramitació amb l’aprovació definitiva.
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, d’acord amb la proposta de la directora de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions, de 28 d’octubre de 2020, fent ús de les competències que m’atribueix el Text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA, i
d’acord amb la Resolució TES/2454/2019, de 24 de setembre, de delegació de
competències de la Direcció de l’ACA en la Gerència,
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RESOLC
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de l’illa de la desembocadura
del riu Llobregat, mitjançant l’eliminació de l’istme, al terme municipal del Prat de Llobregat
(Baix Llobregat), clau LME.00125/01.P.
Segon.- Formular, en annex, la relació de béns i drets a que afectarà l’expropiació, 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.
Tercer.- Notificar la resolució a l’Ajuntament de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, així com
a les persones que tinguin la condició d’interessades.
Quart.- Publicar al DOGC el corresponent edicte de notificació de la resolució d’aprovació.
D’acord amb el que disposa l’article 9.4. 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, aquesta Resolució exhaureix la
via administrativa. Contra la mateixa, segons el que regulen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant del director de l’ACA en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al
de la recepció d’aquesta notificació; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb allò que preveu l’article 123 de la Llei esmentada i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), davant dels jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptador des de l’endemà de
la rebuda de la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.
Així mateix, de conformitat amb l'article 44.1 de l’LJCA, en els litigis entre administracions públiques no
es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant això, d'acord amb aquest mateix article, quan
una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament
que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï
l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de l'LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a
l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini
dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de l'LJCA,
estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no
emet contestació.
D'acord amb l'article 46.6 de l'LJCA, el recurs contenciós administratiu es pot interposar en el termini de
dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució o, quan hagi precedit el requeriment previ
regulat a l'article 44 de l'LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés
o s'entén rebutjat presumptament.
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Terme municipal del Prat de Llobregat
Finca de projecte núm.: 1
Polígon: 012
Parcel·la: 7338512DF2773G
Titular: Ajuntament del Prat de Llobregat
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.484
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 2
Polígon: 012
Parcel·la: 08168A01209000
Titular: Agència Catalana de l'Aigua
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 14.524
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 3
Polígon: 012
Parcel·la: 8535801DF2783F
Titular: Autoritat Portuària de Barcelona MOPT
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 420
Naturalesa: Urbana
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