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ANUNCI  

d’informació pública l'Autorització Administrativa, la Declaració d’Utilitat Pública i l’Aprovació 

del projecte executiu de transformació a gas natural de les instal·lacions existents 

subministrades amb gas liquat del petroli (GLP), desmantellament de les instal·lacions  de 

les plantes de GLP i construcció de les instal·lacions de gas natural al terme municipal de 

Sant Julià de Vilatorta. (Exp. DICT08-00003343-2017). 

 

D’acord amb el que preveuen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’hidrocarburs, 

modificada per la Llei 12/2007, de 2 de juliol; el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre 

pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 

procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, modificat pel Reial decret 

942/2005, de 28 de juliol; el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 

tècniques complementàries ICG 01 a 11; els articles 17 de la Llei de 16 de desembre de 

1954, sobre expropiació forçosa, i 56 del seu Reglament, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 

1957, se sotmet a informació pública el projecte d’instal·lació de gas natural que es detalla a 

continuació. 

 

-Referència DICT08-00003343-2017 

 

-Peticionari: Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb domicili social a Barcelona, Plaça del 

gas, 1. 

 

-Objecte: l'Autorització Administrativa, la Declaració d’Utilitat Pública i l’Aprovació del projecte 

executiu de de transformació a gas natural de les instal·lacions existents subministrades amb 

gas liquat del petroli (GLP), desmantellament de les instal·lacions  de les plantes de GLP i 

construcció de les instal·lacions de gas natural al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta.  

 

-Termes municipals afectats: Sant Julià de Vilatorta i Santa Eugènia de Berga. 

 

-Característiques principals de la instal·lació: 

 Terme municipal Santa Eugènia de Berga 
 

 Conducció MOP 16 bar a instal·lar  
  Llargària: 3 m i 3m  

Diàmetre: 2’’ i 3’’ 
Material: acer. 

 

 Armari de Regulació i Mesura  

Pressió màxima d’entrada: 16 bar.  

Pressió màxima de sortida: 4 bar. 

Cabal màxim: 1.000 m3(n)/h. 
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 Conducció MOP 4 bar a instal·lar  
  Llargària: 3 m, 1.250 m i 63m  

Diàmetre: 3’’, 160mm i 63 mm 
Material: acer, polietilè i polietilè. 
 

  
 
Terme municipal Sant Julià de Vilatorta 
 

 Conducció MOP 4 bar a instal·lar  
  Llargària: 2.586 m, 1.052 m, 119 m i 2.643 m 

Diàmetre: 160mm, 110 mm, 90 mm i 63 mm 
   Material: polietilè 
 

 Xarxa de GLP existent:  
Llargària: 14.186 m i 776 m 
Diàmetre : 90-32 mm i 28-25 mm 

   Material: polietilè i coure. 
 

 

- Pressupost: 449.313,55 euros. 

 

 

- Descripció del traçat. 

La xarxa objecte d’aquest projecte s’iniciarà, mitjançant la connexió amb la xarxa existent 

MOP 16 bar amb canonada d’acer de 3’’, que es troba enfront de la industria cooperativa 

Plana de Vic CPV, a la carretera de Santa Eugènia a Berga a Sant Julià de Vilatorta, on 

s’instal·larà un armari de regulació i mesura ERM MOP 16 bar / MOP 4 bar.  

A partir d’aquí, la canalització de polietilè de DN 160 continuarà per la carretera esmentada 

en direcció est, passant per «la Casa Nova d’en Pasqual» en direcció nord-est fins a arribar 

al següent encreuament on es dirigirà cap al «Refugi de l’Olmeda» fins encreuar la 

carretera BV-5202 on continuarà pel seu lateral dret, encreuant la carretera C-25 per 

damunt del «Túnel de Sant Julià»  

La canalització amb DN 90 continuarà paral·lelament a la carretera BV-5202, en direcció 

nord fins a arribar a l’extrem sud del «Polígon Industrial la Quintana», encreuant la 

carretera i continuant amb DN 110 pel carrer Industria direcció nord, fins arribar al carrer de 

la Font, on es connectarà amb la xarxa existent. 

 

- Respecte el canvi de gas 

La transformació de les instal·lacions de gas propà (GLP) per gas natural comportarà la 

modificació de tots els aparells de consum de gas. Els costos associats a aquesta 

transformació seran a càrrec de l’empresa Gas Natural Catalunya SDG, SA. 
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La declaració d’utilitat pública, d’acord amb l’article 105 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 

del sector d’hidrocarburs, portarà implícita en tot cas, la necessitat d’ocupació dels bens i 

drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l’article 52, de la llei d’expropiació 

forçosa de 16 de desembre de 1954. 

 

Es fa públic per al coneixement general, especialment dels propietaris i titulars dels béns i 

els drets afectats per aquest projecte, la relació dels quals s’inclou a l’annex d’aquest 

Anunci, i també per a les persones que, sent titulars de drets reals o d’interessos econòmics 

sobre els béns afectats, hagin estat omeses, per tal que puguin examinar l’expedient 

d’expropiació on consten les característiques tècniques i les afectacions derivades del 

projecte a les oficines de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial a 

Barcelona, carrer Pamplona, 113, i presentar els escrits d’al·legacions en el termini de 20 

dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci. 

 

Barcelona, 7 de setembre de 2017 

 

 

El Cap del Servei d’Hidrocarburs 
Pau de la Cuesta González 
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Annex 

Relació individualitzada de béns i drets afectats, d’acord amb la informació cadastral. 

 

-Terme municipal: Santa Eugènia de Berga (Barcelona) 

 

 

 

-Terme municipal: Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 

 

 

 

 

Les finques B-SEB-3, B-SJV-1, B-SJV-2, B-SJV-7 i  B-SJV-17 no seran objecte del 

procediment expropiatòri que estableix la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre 

expropiació forçosa, atès que els titulars de les finques han signat un conveni de 

col·laboració amb Gas Natural Catalunya i L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 

mitjançant el qual es convé l’adquisició de drets per part de la beneficiaria per mutu acord. 

 

Finca Referència 
cadastral 

Titular Canonada 
(m) 

Ocupació 
Temporal 

(m
2
) 

Servitud 
Permanent 

pas (m
2
) 

Ocupació 
domini 

(m
2
) 

Ús principal 

B-SEB-1 08246A002000630000ZZ  Carlos de Fontcuberta 
Balaguer 

2 20 6  Agrari 

B-SEB-2 08246A002090240000ZU Generalitat Catalunya 2 20 6 3 Agrari 

B-SEB-3 08246A002000200000ZK Lluís Pratdesaba Jutglar 
Joan Pratdesaba Jutglar 
Ramon Pratdesaba Jutglar 
 

54  162  Agrari 

Finca Referència 
cadastral 

Titular Canonada 
(m) 

Ocupació 
Temporal 

(m
2
) 

Servitud 
Permanent 

pas (m
2
) 

Ocupació 
domini 

(m
2
) 

Ús principal 

B-SJV-1 
B-SJV-18 

08218A006000370000FB 
08218A006090070000FF 

Josep Pujols Rovira 
Juan Pujols Rovira 

16 
72 

 
576 

48 
216 

 Agrari 
Agrari 

B-SJV-2 
B-SJV-3 
B-SJV-8 

08218A006000560000FX 
08218A006090020000FG 
08218A005000060000FF 

Narcís Morató Torrentó 5 
125 
17 

 
 

1200 

15 
375 
51 

 Agrari 
Via de 
comunicació 
Agrari 

B-SJV-4 08218A007090210000FO Bisbat de Vic 112 1120 336  Agrari 

B-SJV-5 
B-SJV-6 
B-SJV-7 

08218A007000030000FJ 
08218A007000110000FH 
08218A006000540000FR 

Nuria Salvans Poquí 256 
4 
83 

 768 
12 

249 

 Agrari 
 Agrari  
Agrari 

B-SJV-9 08218A005000050000FT M. Dolores Gudayol 
Serrat 
Juan Vilamala Gudayol 

34 350 102  Agrari 

B-SJV-10 08218A006000090000FP Lorenzo Soler Codina 15 150 45  Agrari 

B-SJV-11 08218A006000080000FQ Juan Alsina Font 150 350 450  Agrari 

B-SJV-12 3515501DG4431N0001BD El Moll Antic, SL 29 300 87  Sòl sense 
edificar 

B-SJV-13 
 

B-SJV-14 
 

B-SJV-15 

08218A006000580000FJ 
 
3815407DG4431N0001MD 
 
3814301DG4431S0001YZ 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

76 
 

58 
 

45 

760 
 

590 
 

450 

228 
 

174 
 

135 

 Sòl sense 
edificar 
Parcel·la 
construïda 
Sòl sense 
edificar 

B-SJV-17 08218A006000380000FY Josep Pujols Rovira 
 

218 1744 654  Agrari 

B-SJV-21 08218A006000210000FK Hereus de Ramon 
Gallart Parcet 

43 344 129  Agrari 

B-SJV-23 08218A006000160000FM Concepció Farres 
Alsina 

36 280 108  Agrari 


		2017-09-08T14:01:35+0200
	CPISR-1 Pau de la Cuesta González




