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1. Antecedents 
En sessió de 22 de juny de 2006 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar 
definitivament el Pla parcial del sector industrial Plans de la Tossa a Santa Margarida de 
Montbui, fixant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, i 
determinant que l’Incasòl n’ostentaria la condició d’Administració urbanística actuant. 

En data 29 de juny de 2007 l'INCASÒL va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació, 
en la modalitat de cooperació, del Pla Parcial Plans de la Tossa, de Santa Margarida de 
Montbui. 

L’Incasòl va executar les obres d’urbanització del sector d’activitat econòmica de Plans de la 
Tossa i van ser cedides a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el 16 de març de 2011. I 
Posteriorment, es van executar les obres de la línia elèctrica de mitja tensió que connecta el 
sector amb l’estació receptora de l’Anoia que van ser finalitzades en data 11 d’abril de 2019, 
completant així la potència elèctrica definitiva del sector. Així mateix, es van executar les obres 
de la canonada d’abastament d’aigua potable del sector que van ser finalitzades i cedides a 
l’Ajuntament en data 21 d’octubre de 2021, garantint la disponibilitat d’aigua de tot el sector. 

Actualment, s’està redactant el projecte de les zones verdes i arbrat viari, i es preveu que  un 
cop fet es tanqui l’actuació urbanística i es cedeixi la totalitat de les obres d’urbanització. Pel 
que fa a l’activitat econòmica del sector, hi ha encara moltes parcel·les disponibles, tot i que 
recentment s’han implantat noves indústries.  

Així mateix, l’empresa IDR (Igualadina de Depuració i Recuperació) és una empresa situada a 
Igualada destinada a la gestió i tractament d’aigües residuals industrials dels seus socis i 
agremiats, la majoria de les quals són empreses de la zona dedicades (però no exclusivament) 
al tractament de la pell – adoberia. 

Dins aquests context, i amb l’interès manifest d’alguna d’aquestes indústries referent a les 
possibilitats de tractar externament les seves aigües industrials, apareix l’oportunitat per part de 
IDR d’oferir el servei de Tractament d’aigua residual Industrial a les empreses que es vulguin 
implantar al Polígon de Plans de la Tossa, i alhora també oferir un cabal d’aigua tractada 
industrial (nanofiltrada o similar + aigua amb salmorra) a les futures implantacions.  

Aquest servei, equiparable al de qualsevol altre empresa de serveis de xarxes bàsiques, pot 
esdevenir un incentiu palpable per a la implantació d’empreses que veuran com un servei més 
a les indústries, o l’opció de més quantitat d’aigua disponible en polígon que l’estrictament 
obtingut de la xarxa municipal, fet que pot esdevenir important en el cas que la disponibilitat 
d’aigua potable a la zona sigui limitada .  

En aquest sentit, durant la redacció del present projecte els masos habitats per on passa la 
traça prevista de la canonada general han mostrat el seu interès en poder-se connectar a la 
xarxa pública d’aigua potable i disposar d’aigua de qualitat, controlada, i amb unes garanties 
superiors als seus actuals subministraments. Per aquest motiu també es considera doncs el 
servei de l’obra, no tant sols a les futures implantacions empreses del Pla de la Tossa, sinó als 
veïns que requereixen un servei bàsic manifest. 

El present document incorpora la documentació gràfica necessària per garantir el 
desenvolupament i l’execució del col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües 
regenerades a Santa Margarida de Montbui i el col·lector industrial d’Igualada – IDR, a la 
comarca de l’Anoia, compatibilitzant el projecte amb el planejament urbanístic dels dos 
municipis per on haurà de passar, Santa Margarida de Montbui i Igualada. 

 

 

2. Objecte i justificació 
L’objecte del present projecte d’actuacions específiques és facilitar la tramitació urbanística del 
Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades que ha estat 
redactat per TRANSPARENTA CICLE DE L’AIGUA INTEGRAL SL i signat per J. Oriol Martí i 
Falguera, Enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat 17.400, per encàrrec de l’empresa 
IDR, Igualadina de Depuració i Recuperació, que és la promotora i explotadora d’aquesta 
actuació i que descriu les característiques tècniques de la construcció del col·lector residual 
industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon Plans de la Tossa de Santa 
Margarida de Montbui i el col·lector industrial d’Igualada – IDR, a la comarca de l’Anoia, i més 
concretament, el tram que discorre en sòl no urbanitzable dins el terme municipal de Santa 
Margarida de Montbui (que el projecte constructiu el descriu com separata 2). La resta de 
trams, amb règims de sòl diferents, seran objecte d’altres documents que es tramitaran 
mitjançant llicència urbanística i autorització per a la instal·lació d’usos provisionals. 

Es presenta un projecte complert que estudia i defineix a nivell constructiu les obres 
necessàries per a realitzar una línia de sanejament industrial entre 2 punts d’abocament a la 
vora del polígons de Plans de la Tossa i l’actual col·lector IDR pel carrer del Rec a Igualada, 
així com el transport en sentit contrari d’aigües regenerades des de la EDAR IDR fins al Plans 
de la Tossa, per reforçar la xarxa d’aigua existent i minimitzar-ne el consum des de la xarxa del 
polígon (aigua de boca). 

Simultàniament a la redacció del present projecte constructiu, des de l’Institut Català del Sòl 
s’està redactant el Projecte de tractament de les zones verdes del sector d’activitat econòmica 
Plans de la Tossa (Santa Margarida de Montbui). Entre les intervencions d’aquest projecte 
s’inclou l’execució d’un camí per vianants situat a  la zona verda transversal que discorre en 
paral·lel i limitant amb l’actual ronda sud d’Igualada, que permetrà mantenir la continuïtat dels 
recorreguts de vianants actualment existents al territori.  

Un tram del col·lector residual industrial d’adoberia del present projecte, passa per dins 
d’aquesta zona verda transversal – Ramal URB - fins a connectar amb el col·lector principal. És 
per això que, per tal de compatibilitzar les dues obres, cal dissenyar el traçat d’aquest nou 
col·lector tenint en compte el traçat en planta i en alçat del nou camí inclòs al projecte de 
tractament de les zones verdes.  

El present projecte també inclou l’execució d’una nova passera que creua el drenatge DPH 
situat al límit est del sector Plans de la Tossa  per donar continuïtat al camí i a les escales 
projectades a la zona verda tot enllaçant aquest itinerari amb el camí de Montbui.  

La necessitat d’inclusió de la passera al present projecte constructiu neix de la comptabilització 
de les actuacions que s’hi preveu realitzar de manera que quan s’hagin realitzat les obres 
incloses al present projecte, es podran realitzar les obres previstes al projecte de les zones 
verdes del sector amb l’execució del nou camí i de les noves escales, garantint la continuïtat 
del camí de Montbui, sense afectar de nou l’estat de la llera i dels talussos del torrent. 

 

3. Informació sobre el terreny i el traçat del col·lector i 
canonades de retorns d’aigües regenerades. 

3.1. Territori i emplaçament 
Les obres estan situades majoritàriament al terme de Santa Margarida de Montbui, en els 
terrenys periurbans del nucli de Sant Maure, entre el polígon de Plans de la Tossa i el riu Anoia, 
i és en el darrer tram d’aproximadament 40 metres que l’obra es situa al nucli d’Igualada.   
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Santa Margarida de Montbui s'estén amb una superfície de 27,58 km2 pel centre de la conca 
d'Òdena a la banda dreta del riu Anoia. Emmarcat dins de la comarca de l'Anoia, el municipi rep 
la influència d'Igualada amb la qual limita al nord, i al llarg del seu perímetre entra en contacte 
amb els municipis de Jorba, Vilanova del Camí, Carme, Orpí, St. Martí de Tous i Sta. Maria de 
Miralles.  

 

 
 

L’obra es troba situada en plena Conca d'Òdena amb predomini de relleus suaus, però amb 
territoris més elevats a la vessant sud occidental del municipi de Montbui, en terrenys 
parcialment urbanitzats i camins de titularitat pública entre el polígon de Plans de la Tossa i el 
C/Rec d’Igualada, a l’est del Nucli de Sant Maure (TM santa Margarida de Montbui) i al Sud del 
nucli d’Igualada. 

La zona afectada per les Obres, correspon al Polígons de Plans de la Tossa, la variant Sud de 
la C-37, els masos de Can Planell (molins de la font Trobada) i Cal Migris, en l’altiplà del sector 
de Muntanya del Pi i Plans del Pare Mariano. Posteriorment es baixa fins a les lleres del riu 
Anoia per creuar aquest i entrar en la trama Urbana d’Igualada.  

 

 
 

Es tracta d’una zona planera al bell mig de la Conca d’Òdena, envoltat de zones i camps 
agrícoles de secà, sobre-elevada, amb baixa densitat de població, però molt propera a centres 
fortament urbanitzats i desenvolupats, fet que l’àrea afectada pel projecte funciona com a 
pulmó de la població del voltant.   

Els terrenys són força argilosos genèricament, al quedar circumscrits als dipòsits al·luvials de la 
Conca d’Òdena, i només en la part més baixa de tot el traçat, en els darrers 360 metres 
aproximadament, tenim afloraments importants de roca (margues blaves de l’Eocè) que per 
fenòmens erosius, han quedat exposats sense tantes alteracions.   

3.2. Traçat del col·lector i canonades de retorns d’aigües regenerades 
El projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades incorpora 
les següents obres a projectar i construir: 

 Col·lector de Sanejament Industrial.  

 Sifó de creuament del riu Anoia + cambra de càrrega Canonada de retorn d’aigua 
regenerada  

 Canonada de retorn d’aigua salmorra  

 Canonada d’abastament masies disperses Restitució de SSAA per les Obres.  

 Passera creuament de Torrent 

El projecte constructiu es divideix en 4 separates a efectes de tràmits administratius, coincidint 
amb els 4 règims del sòl en els que ens trobem al llarg de tota la traça, i en cap cas s’ocupen 
terrenys de titularitat privada. 
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És objecte del present projecte, la Separata 2 que correspon al tram de Sòl No Urbanitzable 
SNU dins el terme municipal de Santa Margarida de Montbui, de  Camins de titularitat pública 
en sòl rústic ben definits i consolidats en tot el tram central de la traça del sistema de col·lectors 
- grafiat color groc- 

Les altres separates que formen part de la totalitat del projecte constructiu però que no són 
objecte d’aquesta tramitació són les següents: 

Separata 1: Sòl Urbà a Santa Margarida de Montbui que discorre per les zones verdes 
del Sector Plans de la Tossa seguint un futur vial previst peatonal en zona verda – 
grafiat color verd- 

Separata 3: Sòl Urbanitzable a Santa Margarida de Montbui que discorre pel límit de 
l’ARE Residencial i afecta un tram de corriol públic existent – grafiat color magenta -   

Separata 4: Sòl Urbà a Igualada que creua el Riu Anoia a l’àmbit sud del  Sector Plans 
de la Tossa  fins a connectar amb el col·lector Industrial d’Igualada  - grafiat color blau- 

3.3. Solució projectada del col·lector industrial 
El col·lector es composa de 2 tipologies per donar resposta a necessitats tècniques diferents, 
un primer tram per gravetat d’uns 120 + 1193 = 1313ml, i un darrer tram per creuar el riu Anoia 
de 183ml que funciona a pressió amb descàrrega controlada tipus Sifó+Cisterna. 

 

3.4 Solució altres canonades 
Canonada Retorns A.Industrials   

En paral·lel a la canonada de col·lector per gravetat, es disposa d‘una doble canonada (per a 
retorn d’aigua tractada regenerada i per a les aigües de salmorres), de 1385 x 2 ml, en direcció 
oposada i prevista per connectar-se en un futur a la xarxa de retorns d’aigües industrials de 
IDR, que retornarà a capçalera les aigües del tractament Terciari i de la ERA en la EDAR 
Curtidors, també es disposen de 2 pous amb PREVISIÓ.  

Canonada restitució Mina A.Artés  

La canonada discorre en paral·lel a l’antiga mina d’Aigües d’Artés. Però és en el tram de corriol  
que aquesta mina és superficial, en format canal tapat amb pedra o ceràmica (s’estima que té 
més de 120 anys) i durant les obres està en risc d’esfondrament.   

Canonada Abastament masies disperses  

Es preveu deixar preparat una canonada per al possible subministrament als nuclis/masos 
habitats de Molí de Can Planell de Dalt, Molí de Can Planell de Abaix i Cal Migris, que han 
manifestat el seu desig de poder-se connectar a una xarxa d’abastament d’aigua potable 
controlada (Aigües d’Artés).  

D’aquesta manera s’optimitza el recurs d’obrir rasa i es permet en un futur proveir d’aigua 
potable de qualitat als esmentats punts des de la xarxa d’Aigües d’Artés al polígon de Plans de 
la Tossa. 

Rasa Conjunta  

A resultes de tot plegat resulten unes rases variables entre 2 canonades mínim i fins a 5 
canonades en alguns punts. Per això i donades les enormes dificultats d’espai, es plantegen 
unes distàncies mínimes.   

Passera creuament Torrent Ramal Urbanització  

En el tram de sòl urbà, en el ramal de la urbanització del polígon, és necessari creuar un petit 
torrent /rasa que ha de ser compatible amb la futura urbanització, i per donar continuïtat a 
aquest futur vial peatonal es proposa una passera (de 8,45m de llum i amplada de 2,40m).  
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4. Característiques urbanístiques 
Els terrenys pels quals transcorre la totalitat del projecte resta dins de sòl públics, ja que tant 
les canonades, arquetes/ pous, com obres fàbrica, es projecten dins de zones verdes o camins 
públics.     

Pel que fa a les ocupacions, s’ha considerat una ocupació de camí de 3m en tots els casos, ja 
que és l’amplada mínima disponible, tot i que existeixen amplades de fins a 4,5m, i no s’han 
considerat ocupacions temporals fora de l’espai públic i per tant no hi hauran expropiacions. 
Així doncs, totes les obres de fàbrica/estructures, tant temporal com definitives i servitud 
d’aqüeducte, restaran dins de la franja del camí. 

La Taula d’Ocupacions resum s’ha realitzat d’acord amb els plànols d’ocupacions que  presenta 
el projecte constructiu a l’Annex.09 i als plànols 09.01, 09.02 i 09.03. 

 

 
 

En la següent imatge es presenta el Mapa Urbanístic de Catalunya on s’observa el planejament 
urbanístic vigent en l’àmbit del present projecte, als municipis de Santa Margarida de Montbui i 
Igualada. 

El traçat previst del col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades  
passa per diferents qualificacions i classificacions del sòl, així doncs, passa per un tram de sòl 
urbà qualificat dins el sector d’activitat econòmica de Plans de la Tossa, segueix per un tram de 
sòl no urbanitzable de protecció de camins públics, continua pel límit de zona verda de l’Àrea 
Residencial Estratègica de Santa Margarida de Montbui seguint un corriol existent, de nou 
passa per un tram de sòl no urbanitzable de protecció de camins públics, i finalment  travessa 
el riu Anoia i connecta amb el nucli urbà d’Igualada. 

 

 
 

5. Proposta sobre la solució adoptada 
La descripció de la solució adoptada és la continguda en el Projecte de col·lector residual 
industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades que ha estat redactat per TRANSPARENTA 
CICLE DE L’AIGUA INTEGRAL SL i signat per J. Oriol Martí i Falguera, Enginyer de Camins, 
Canals i Ports, col·legiat 17.400, per encàrrec de l’empresa IDR, Igualadina de Depuració i 
Recuperació, que és la promotora i explotadora d’aquesta actuació. Aquesta empresa IDR és 
una empresa situada a Igualada destinada a la gestió i tractament d’aigües residuals 
industrials. 

5.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 
El projecte contempla una ocupació temporal de zones públiques però en cap cas afecta a sòls 
privats. S’ha previst la restitució de la zona afectada per la instal·lació en les mateixes 
condicions en que estava inicialment. 

5.2. Geotècnia 
El present document incorpora com Annex II el Projecte de col·lector residual industrial 
d’adoberia i retorns d’aigües regenerades, el qual en forma part l’estudi de Geotècnia com 
Annex número 02. 

Al tractar-se d’una traça de rasa i canonada, no es considera un estudi geotècnic complert, 
però sí una Nota de revisió dels terres i especialment en la zona de creuament del riu Anoia i 
de la cisterna de càrrega del sifó.  
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5.3. Col·lector i canonades de retorn d’aigües regenerades 
Com ja s’ha dit, el projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües 
regenerades incorpora les següents obres a projectar i construir: 

• Col·lector de Sanejament Industrial.  

• Sifó de creuament del riu Anoia + cambra de càrrega Canonada de retorn d’aigua 
regenerada  

• Canonada de retorn d’aigua salmorra  

• Canonada d’abastament masies disperses Restitució de SSAA per les Obres.  

• Passera creuament de Torrent 

5.3.1. Col·lector de Sanejament: 
Tram per Gravetat 

El ramal principal es composa d’un col·lector per Gravetat projectat amb canonada de Polietilè 
llis DN315, DN350 i DN 355 PN10 amb termosoldadura, amb unes pendents d’entre 1,0 i el 6,0 
%.  

Aproximadament cada 50m es disposa un pou de registre / gir / salt segons pertoqui.  

Tram per Sifó 

Pel creuament del riu Anoia es planteja un sifó d’aigües residuals, amb una solució d’una 
Cisterna de Càrrega situada a la cota +304 (terreny) amb una capacitat de 25m3 útils i un 
conducte de descàrrega controlada amb vàlvula motoritzada al final de línia. 

Aquest sistema sempre manté en càrrega la canonada i provoca descàrregues controlades en 
funció de l’ompliment de la cisterna o del temps.  

Aquesta canonada resta protegida en una rasa formigonada i un mantell d’escullera amb 
P=400 en creuar el riu Anoia on comença a ascendir per marge esquerra de l’Anoia, perforant 
un mur de formigó i entrant a l’arqueta de control de descàrregues, ja en la Ronda del Rec. 

5.3.2. Altres canonades 
Canonada Retorns Aigües Industrials 

En paral·lel a la canonada de col·lector per gravetat, i a petició del promotor es proposa una 
Canonada PEAD DN90 PN10 per a retorn d’aigua tractada (regenerada) i una canonada PEAD 
PN63 PN10 per a les aigües de salmorres. 

Mitjançant bandes de senyalització es preveu diferenciar cada una de les canonades. 

Canonada restitució Mina Aigües d’Artés 

Un tram de la canonada discorre en paral·lel a l’antiga mina de A.Artés. i en el tram de corriol 
aquesta mina és superficial, amb format canal tapat amb pedra o ceràmica. 

Es preveu un by-pass definitiu de la galeria, amb una canonada de 200 ml, que primer 
s’instal·la per permetre seguir subministrant, i posteriorment es deixa soterrada i identificada en 
rasa comuna al llarg del corriol. Aquest by-pass es preveu amb una canonada de PEAD 
DN200. 

Canonada Abastament masies disperses 

Es preveu deixar preparat una canonada PEADDN40 PN10 per al possible subministrament als 
nuclis/masos habitats de Molí de Can Planell de Dalt, Molí de Can Planell de Abaix i Cal Migris. 

Rasa Conjunta 

A resultes de tot plegat resulten unes rases variables entre 2 canonades mínim i fins a 5 
canonades en alguns punts. Per això i donades les enormes dificultats d’espai, cal ser molt 
curosos i optimitzar al màxim la fondària i l’amplada de la mateixa. Les distàncies dissenyades 
son mínimes, amb una amplada entre 1,20 i 1,80, i fondàries entre 1,00 i 2,00 de manera 
general (puntualment entre 0,80 i 3,30). 

El rebliment serà amb llit de sorra i bandes de senyalització per diferenciar cada tipologia 
d’aigua, en general s’aprofitaran les terres de la pròpia obra i finalment es restituiran els camins 
amb estesa de tot-ú per recuperar-los. 

Passera creuament Torrent Ramal Urbanització 

Es proposa una passera realitzada amb placa alveolar 25+5 amb una llum de 8,45m i una 
amplada total exterior de 2,40m (amplada útil 2,20), recolzada sobre 2 mòduls d’estreps 
apantallats de 2,40m amplada i 45cm de gruix que encasten fins a 2,20 en el terreny natural. 

L’estratègia seguida en aquesta cas ha estat NO ALTERAR el règim hidràulic existent en 
aquest punt de l’actual torrent, amb el que la nova infraestructura de la passera, no altera les 
làmines d’aigua en règim permanent o transitori de l’estat actual. 

Els acabats, paviments finals, o possibles baranes (si són compatibles) de la passera resten 
fóra de l’àmbit del present projecte, així com la urbanització, accessos  i el propi camí de 
vianants que es correspon amb la passera, que haurà de formar part del corresponent projecte 
d’urbanització. 

5.4. Mesures d’integració de l’EIIP 
S’ha redactat un estudi d’impacte d’integració paisatgística que s’incorpora com Annex I del 
present projecte. L’esmentat estudi planteja unes mesures per tal de corregir impactes, integrar 
l’Obra i recuperar talussos afectats o xarxes de drenatges.  

El projecte del nou col·lector transcorre per camins existents mantenint l’actual sòl agrícola, de 
manera que les masses boscoses properes no interfereixen en el traçat de l’actuació i per tant 
no es veuen afectades. Així mateix, es proposen mesures correctores per la possible afectació 
de la vegetació de major interès existent en el traçat,  i es planteja restituir, donat el cas 
d’afectació directa, les parets de pedra seca de les parcel·les agrícoles. 

 

6. Expropiacions i ocupacions temporals 
En aquest Projecte d’actuacions específiques no s’ha previst expropiacions ni ocupacions 
temporals en sòl privat, si bé en cas que fossin necessàries aquest projecte és instrument 
legitimador per efectuar aquelles expropiacions i ocupacions d’acord amb els següents 
apartats: 

6.1. Procediment de tramitació d’aquest projecte, legitimador de 
l’expropiació 

D’acord amb el disposat en l’article 47.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 

“ 4. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a 
les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
A aquest efecte, són d’interès públic: 

(...) 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis i les altres instal·lacions 
ambientals d’interès públic “. 
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En el mateix sentit, l’article 47.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme disposa que: 

“ 1. Són actuacions específiques d’interès públic admissibles en sòl no urbanitzable, 
d’acord amb el que disposa el planejament territorial i urbanístic: 

(...) 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament 
d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, la gestió de 
residus, la producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions 
ambientals d’interès públic “. 

I de conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

“ 1. Quan les actuacions específiques d’interès públic a les quals fa referència l’article 
47.4 es refereixin a una infraestructura relativa a un sistema urbanístic i no siguin 
previstes al planejament territorial o urbanístic, es requereix l’aprovació d’un pla especial 
autònom que les empari en els termes que estableix l’article 68, amb les excepcions que 
preveu l’article 48 bis. Pel que fa a la resta d’actuacions a les quals fa referència l’article 
47.4, el projecte que les empari s’ha de sotmetre a informació pública. Tant el projecte 
com, si s'escau, el pla especial urbanístic que es formuli, han d'incloure la documentació 
següent:  

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l'actuació afecta 
restes arqueològiques d'interès declarat. 

d) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és comprès en 
un pla sectorial agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, 
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació 
vigent. 

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament 
i l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que 
l'ha d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En 
tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la 
degradació i la fragmentació d'espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, 
de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat del 
paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les 
quals s'ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius 
que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 85. L'avaluació d'impacte ambiental es 
tramita d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva. 

I de conformitat amb l’article 48 bis 1 i 48 bis 2 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

“1. Tanmateix el que disposa l’article 48.1, s’autoritzen mitjançant l’aprovació d’un 
projecte d’actuació específica aquelles actuacions que comporten la implantació 
d’infraestructures relatives a un sistema urbanístic de serveis tècnics que preveuen les 
lletres a) i b) de l’apartat 5 bis de l’article 34, atenent les circumstàncies següents: 

a) Quan no siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic, es pot aprovar el 
projecte d’actuació específica, sense que sigui exigible modificar el planejament 
urbanístic ni aprovar un pla especial autònom per emparar l’actuació, sempre que les 
lleis no impedeixin l’actuació i aquesta no sigui prohibida expressament pel 
planejament esmentat, 

b) [...] 

2 En relació a les actuacions a què fa referència l’apartat 1, correspon al Departament 
competent en matèria d’urbanisme, la instrucció integra del procediment d’aprovació en 
una sola fase, quan l’actuació afecti terrenys de més d’un terme municipal. En aquest 
supòsit és preceptiu sol·licitar a les administracions municipals afectades que informin 
sobre l’actuació interessada. [..] 

 

6.2. Sistema d’actuació i administració actuant. Procediment per a 
l’obtenció de la disponibilitat de terrenys afectats per l’execució del 
projecte 

Tal i com s’exposa a l’apartat 6 d’aquest Projecte,  no s’han previst expropiacions ni ocupacions 
temporals en sòl privat, si bé en cas que fossin necessàries aquest projecte és instrument 
legitimador per efectuar aquelles expropiacions i ocupacions d’acord amb els següents 
apartats: 

L’article 3.1.g) de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, en la 
redacció donada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, estableix com una de les seves funcions 
pròpies d’aquest Institut, la gestió urbanística en execució dels plans propis o assumits com a 
tals, mitjançant qualsevol dels sistemes d’actuació previstos en la legislació sobre urbanisme 
vigent a Catalunya.  

Així mateix, l’Institut Català del Sòl, d’acord amb l’article 3.1.k) d’aquesta Llei 4/1980, en la seva 
redacció donada per la Llei 4/2000, pot adquirir sòl mitjançant expropiació forçosa, en qualitat 
de beneficiari de l’expropiació de terrenys, supòsit en el que la potestat expropiatòria correspon 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, actualment Departament de Territori. 

L’article 112 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, estableix que si no s’utilitza l’expropiació com a sistema d’actuació per polígons 
d’actuació urbanística o sectors de planejament urbanístic complerts, es pot aplicar com a 
actuació aïllada l’expropiació forçosa, per a l’execució de sistemes urbanístics o d’algun dels 
elements que els integren, tramitada d’acord amb la legislació reguladora de l’expropiació 
forçosa, sens perjudici de l’aplicabilitat del procediment establert per l’article 113. L’organisme 
expropiador ha d’aprovar, en tot cas, la relació de persones propietàries i de béns i drets 
afectats. 

De conformitat amb l’article 109 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació d’un Projecte 
d’actuacions específiques d’acord amb l’article 48.bis, implica la declaració d’utilitat pública de 
les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als fins de l’expropiació o 
d’imposició de servituds, o bé d’ocupació temporal dels terrenys. 

 

En aquest cas, el procediment per a l’obtenció de la disponibilitat dels terrenys afectats pel 
Projecte d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la construcció 
del polígon del sector Plans de Tossa del terme municipal de Santa Margarida de Montbui és el 
d’expropiació per via d’urgència, tal com queda regulat en l’article 52 i concordants de la Llei 
d’expropiació forçosa, essent l’Administració expropiant, el Departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya, i el beneficiari de l’expropiació, l’ Institut Català del Sòl. 
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7. Normativa vigent aplicable al projecte 
La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització vigents que fan 
referència a les obres contingudes en el projecte. 

 

8. Termini d’execució de les obres, garantia i explotació 
El projecte constructiu es divideix en 4 separates a efectes de tràmits administratius, coincidint 
amb els 4 règims del sòl en els que ens trobem al llarg de tota la traça, i en cap cas s’ocupen 
terrenys de titularitat privada. Les obres contingudes en les separates s’executaran en 3 
etapes.  

La durada de les obres s’ha estimat en aproximadament 5 mesos, i dependrà de les unitats 
d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes 
diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.  

Tenint en compte que el projecte constructiu es desglossa en separates, en la separata 2 es 
preveu un termini d’execució de 12 setmanes. 

El present document incorpora com Annex II el Projecte de col·lector residual industrial 
d’adoberia i retorns d’aigües regenerades, el qual en forma part el Pla de treball com Annex 
número 08. 

El termini de garantia i explotació serà d'1 any, a comptar des de l’acta de recepció de les obres 
o el que es determini en els corresponents acords amb els Ajuntaments afectats. 

 

9. Classificació del contractista 
En aquest cas al no tractar-se d’una licitació per part d’un organisme públic atès que el 
promotor és IDR,  no es exigible una classificació a l’adjudicatari, i nomes amb caire orientatiu 
per al promotor, es proposa una classificació d’acord a les taules de  l’article 25 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001 de 12 d’Octubre i modificat en el RD 773/2015 de 28 d’Agost:  

Grup E, Subgrup 1, Categoria 3 – Obra hidràulica Abastament / Sanejament. 

 

10. Fórmula per a la revisió de preus 
Atès que el termini contractual es inferior a 1 any, no es preveu revisió de preus. 

 

11. Seguretat i Salut 
El present document incorpora com Annex II el Projecte de col·lector residual industrial 
d’adoberia i retorns d’aigües regenerades, el qual en forma part l’Estudi de seguretat i salut ,  
Annex número 14, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir 
amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que 
s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

12. Gestió de Residus 
El present document incorpora com Annex II el Projecte de col·lector residual industrial 
d’adoberia i retorns d’aigües regenerades, el qual en forma part el document de Gestió de 
residus de la construcció ,  Annex número 13, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres 
d’urbanització i complir amb la llei. 

 

13. Pressupost general de l’obra 

13.1. Pressupost de contracta 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 445.121,27 € el qual incrementat 
amb el 13% de despeses indirectes i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a 
contracte de 529.694,32 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost global per a contracte de 
640.930,13 € (SIS‐CENTS  QUARANTA  MIL  NOU‐CENTS  TRENTA  EUROS  AMB  TRETZE 
CÈNTIMS). 

El pla d’actuacions específiques fa referència a un tram del projecte anomenat Separata 2, per 
tant, tenint en compte que el projecte es desglossa en 4 separates, a continuació es detalla el 
pressupost de la següent manera: 

 

Separata 1      PEM              44.277,62€ 
          13% despeses indirectes        5.756,09€ 
             6% benefici industrial          2.656,66€ 
          PEC sense IVA            52.690,37€ 
          PEC amb 21% d’IVA         63.755,35€ 
 
Separata 2      PEM            291.552,05€ 
          13% despeses indirectes      37.901,77€ 
             6% benefici industrial        17.493,12€ 
          PEC sense IVA          346.946,94€ 
          PEC amb 21% d’IVA       419.805,80€ 

 

Separata 3      PEM               78.996,11€ 
          13% despeses indirectes       10.269,49€ 
             6% benefici industrial           4.739,77€ 
          PEC sense IVA             94.005,37€ 
          PEC amb 21% d’IVA       113.746, 05€ 

 

Separata 4      PEM               30.295,49€ 
          13% despeses indirectes         3.938,41€ 
             6% benefici industrial           1.817,73€ 
          PEC sense IVA             36.051,63€ 
          PEC amb 21% d’IVA          43.622,47€ 
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14. Documents que integren el Projecte 
El present projecte està format pels següents documents: 

 PAE, pla d’actuacions específiques 

 Annex I. EIIP, estudi d’impacte d’integració paisatgística 

 Annex II. Projecte constructiu del col·lector residual industrial d’adoberia i retorns 
d’aigües regenerades 

o Memòria  

o Annexes 

A.01 Topografia 

A.02 Geotècnia 

A.03 Caracterització de les aigües 

A.04 Càlculs hidràulics 

A.05 Càlculs estructurals 

A.06 Estudi alternatives 

A.07 Reportatge fotogràfic 

A.08 Pla de treball 

A.09 Expropiacions i planejament 

A.10 Serveis afectats 

A.11 Justificació de preus 

A.12 Control de qualitat 

A.13 Gestió de residus de la construcció 

A.14 Estudi de seguretat i salut 

o Plànols  

o Plec de prescripcions tècniques 

o Pressupost 

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2022 

 

 

L’arquitecta        La coordinadora 
de Projectes        de Projectes 
 
 
 
 
 
Núria Millán Calvet      Laura Peces Font 
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