Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

Relació de béns revertits a l’Ajuntament de Terrassa a la finalització de la concessió del servei
públic d’abastament d’aigua de Terrassa prestat per Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA que
queden afectes al servei públic amb la consideració de béns de domini públic

Data 4-5-2018

Els béns que han revertit a l’Ajuntament a la finalització de la concessió del servei públic d’abastament
d’aigua de Terrassa prestat per Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA, que queden afectes al servei
públic amb la consideració de béns de domini públic, són els que consten a l’Apartat 6.3 i es descriuen
detalladament a l’Annex 14.10 de la Memòria justificativa per a la determinació de la forma de gestió per
a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, elaborada per la Comissió d’estudi
prevista al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que resumidament són:

-

Instal·lacions de tractament i potabilització:
ETAP del Riu a Abrera
ETAP de Pous a Abrera
ETAP de Can Guitard
ETAP de Can Parellada Industrial.

-

Instal·lacions d’elevació o impulsió:
Central Elevadora d’Abrera a Can Poal i Can Boada
Estació elevadora Els Bellots
Central de Can Parellada

-

Xarxa d’impulsió:
Impusió d’Abrera a Terrassa
Impusió entre Can Poal i Can Boada
Conduccions entre la Central Elevadora de Els Bellots i la xarxa de Can Boada i Can Poal

-

Laboratori d’Abrera

B

Fonts de subministrament:
Captacions superficials del riu Llobregat
Pous de Can Singla
Pous de l’Areny
Punts de Compra d’aigua a ATLL cota 64 i 250
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Instal·lacions del Servei d’Abastament en alta:
-

Pàg. 1-2

Annex

CVE 2018017400

L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 22 de març de 2018, va aprovar definitivament el canvi de forma
de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa i adscriure, amb efectes a la data
d’assumpció del servei, a l’entitat pública empresarial local “TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL” els
béns que figuren en l’annex d’aquest acord, que queden afectes al servei públic amb la consideració de
béns de domini públic. L’esmentat acord fou publicat en el BOP de data 4 d’abril de 2018 sense que es
fes constar el contingut de l’annex dels béns que s’adscriuen, que és el següent:

https://bop.diba.cat
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ANUNCI

1/2

A

Les captacions del riu Llobregat, dels pous de Can Singla i de l’Areny, així com la resta d’instal·lacions
situades a Abrera, o sigui les ETAP, les canonades d’impulsió d’Abrera a Terrassa i l’artèria D500
d’impulsió de Can Poal a Can Boada, estan recollides a l’Annex 1 del Decret Legislatiu 3/2003 i formen
part de la xarxa Ter-Llobregat.

-

Xarxa d’impulsió i distribució en baixa
Maquinària, eines, estoc de material
Vehicles
Equips de control de qualitat i del laboratori de Terrassa
Equips i programes informàtics, de telecomunicacions i telecontrol

Pàg. 2-2

Centrals elevadores:
Central d’impulsió de Can Boada a Grípia, Zona Alta, Can Colomer i Sulleva
Central d’impulsió de Can Poal a Can Boada i Can Palet de Vista Alegre
Estació elevadora de Grípia Est
Estació elevadora de Bassa Mina o Hidrocompressors

CVE 2018017400

-

Data 4-5-2018

Centres d’emmagatzematge:
Dipòsits de Can Boada
Dipòsits de Can Poal
Dipòsit de Can Palet de Vista Alegre
Dipòsits de Grípia-Zona Alta
Dipòsits de Can Colomer
Dipòsit de Sulleva
Dipòsit de Can Parellada Residencial
Dipòsit de Can Parellada Industrial
Dipòsit de Bassa Mina

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

https://bop.diba.cat

Instal·lacions del Servei d’Abastament en baixa:

Marc Armengol i Puig
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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Terrassa, 25 d’abril de 2018
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