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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ URBANÍSTICA 
I DE SERVEIS DE MAS ENRIC- CAN PRAT 
 
 
En les darreres setmanes han entrat peticions de forma escrita i a través de 
xarxes perquè l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar adopti mesures per 
solucionar els problemes de subministrament d’aigua potable a la urbanització 
Mas Enric-Can Prat, d’aquest municipi.  En aquest sentit cal exposar: 
 
Primer.- La urbanització Mas Enric-Can Prat,  és una urbanització amb dèficits 
urbanístics (no solament pel que fa a l’abastament d’aigua potable), i això de 
conformitat amb el que disposa la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització 
i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, ja que: 
 

a) Està integrada majoritàriament per edificacions aïllades destinades a 
habitatges unifamiliars. 

b) Està mancada, totalment o parcialment, d’obres d’urbanització o de 
dotació dels serveis urbanístics que estableix l’article 27 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 28 de juliol, 
o té aquestes obres i aquests serveis en un estat manifestament precari, 
que no permeti donar un servei adequat a l’àmbit. 

c) S’ha implantat en el territori entre l’entrada en vigor de la Llei de sòl 
d’ordenació urbana del 12 de maig de 1956 i l’entrada en vigor de la Llei 
9/1981, de 18 de novembre, de protecció de la legalitat urbanística.  

 
Aquest tipus d’urbanització, i la de Mas Enric-Can Prat n’és el prototip, pateix, 
històricament, una problemàtica que queda perfectament reflectida en les 
reflexions que any rere any formula el Síndic de Greuges sobre aquest tipus 
d’urbanitzacions, de les que podem destacar, a mode de resum, el següent:  
 

- “Cada any, en l’Informe al Parlament el Síndic fa referència a la 
problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, nascudes els 
anys 60 o 70 del segle XX, ja que representa un nombre elevat de les 
queixes que rep la institució en matèria d’urbanisme ... Aquestes queixes 
no totes plantegen els mateixos problemes ni les mateixes circumstàncies. 
Ara bé, hi ha un denominador comú: arranjar els dèficits urbanístics 
objecte de queixa és car i complex i els recursos dels ajuntaments i dels 
propietaris són escassos.” 
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- “Les urbanitzacions de baixa densitat, nascudes els anys 60 i 70 del 

segle passat amb dèficits urbanístics importants, conformen una 
peculiaritat del procés d’urbanització a Espanya i, en particular, de 
Catalunya. El seu origen, molt sovint irregular, la seva destinació inicial 
com a segona residència que després va passar a ser habitatge 
principal, el fet de concentrar en molts casos població amb baix poder 
adquisitiu, l’oblit que han patit durant molts anys per part de les 
administracions públiques i la incapacitat d’acabar de posar remei als 
dèficits originaris d’aquestes urbanitzacions, confereixen a aquestes 
urbanitzacions unes característiques específiques.” 
 

- “Val a dir que en molts casos tant veïns com ajuntaments han esmerçat 
molts esforços a resoldre la problemàtica de les urbanitzacions. Així, 
algunes d’aquestes negociacions han pogut anar arranjant parcialment o 
totalment les seves deficiències. Tanmateix, els dèficits urbanístics 
d’aquests assentaments disten molt d’estar totalment resolts i el seu ús 
actual com a lloc de residència habitual ha provocat que les 
mancances, prou greus quan tenien un ús majoritari com a segona 
residència, han esdevingut encara més importants.” 

 
- El fet que aquelles segones residències s’hagin convertit en el domicili 

habitual de moltes famílies ha posat en relleu la necessitat de serveis de 
primeríssima necessitat: transport, sanitat, educació, etc. Tenint en 
compte l’extensió de sòl que ocupen les urbanitzacions al municipi, les 
seves característiques geogràfiques, socioeconòmiques, la prestació 
d’aquests serveis per part dels ajuntaments suposa una càrrega 
econòmica important. 
 

- També s’ha constatat que el problema d’aquestes urbanitzacions fins a 
la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics (Llei 3/2009, de 10 de març) va ser un problema exclusiu 
dels ajuntaments. Tanmateix, la tasca de regularització de les 
urbanitzacions no la poden assumir les corporacions locals en solitari; 
els cal suport, assessorament i col·laboració de l’Administració de la 
Generalitat. No solament la manca de recursos suficients dels 
ajuntaments, sinó també, de vegades, el rigor en l’aplicació de la 
legislació urbanística obstaculitza la resolució pràctica dels problemes 
que dificulten la regularització. Així, els ajuntaments també necessiten 
aquest suport en la negociació amb les empreses subministradores. 
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- L’any 2009 la Generalitat de Catalunya va fer un primer pas important 
per mirar de resoldre la problemàtica de les urbanitzacions. La Llei 
3/2009, de 10 de març, de regularització i millora de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics. Aquesta llei va dotar aquests territoris d’un 
règim especial en matèria urbanística pel que fa a tres temes cabdals: els 
estàndards urbanístics, les cessions i les reserves (capítol I, articles 4-
10). A més, la Llei estableix tres sistemes de finançament: per als 
ajuntaments, per a les obres d’urbanització a fer i per als parcel·listes 
(capítols II, III, IV i V de la norma). Els primers anys de vigència de la 
Llei van permetre emprendre actuacions de regularització i millora en 
99 urbanitzacions. La crisi econòmica, però, n’ha interromput els 
efectes: les darreres convocatòries de les línies d’ajuts i subvencions 
van ser el 2010. 
 

Cal partir de dues premisses quan es tracta la problemàtica de les urbanitzacions 
amb dèficits:  
 

- d’una banda, estem davant d’unes situacions reals, concretes i actuals. 
Per tant, les actuacions que s’endeguin han d’anar adreçades a cercar 
solucions que impliquin totes les parts afectades: propietaris, 
administracions i promotors. 
 

- d’altra banda, cal pensar que es tracta d’una realitat que no pot ser 
extingida ni obviada, però s’ha de reduir i circumscriure, i ha de ser 
considerada amb la deguda cautela, ja que el tractament especial que 
necessita produeix distorsions i desequilibris respecte de la resta de 
sectors dels municipis. 
 

Segon.- Per tot l’anterior, aquest Ajuntament, en la mesura de les seves 
possibilitats, fa anys que treballa en l’obtenció de les eines que permetin dotar 
d’uns serveis adequats a l’àmbit, i és per això que fa escassament dues 
setmanes, Diputació de Barcelona ens va fer entrega del “Projecte executiu 
d’urbanització de Mas Enric i Can Prat al Terme Municipal de Castellbell 
i el Vilar”, que justament té per objecte “la definició i valoració de les obres 
necessàries per a dur a terme la reurbanització de Mas Enric i de Can Prat 
incloent les obres de pavimentació de tots els carrers, les obres de rehabilitació 
de la xarxa d’aigua potable, les obres d’execució de la xarxa de clavegueram, 
les obres d’execució de la xarxa d’enllumenat públic, les obres d’adaptació de 
la xarxa de drenatge actual i les obres d’instal·lació de la corresponent 
senyalització viària”.  
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D’acord amb aquest Projecte d’urbanització, l’Ajuntament concorrerà a les 
subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 
baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes 
europees NextGenerationEU gràcies a les línies que ha promogut la Diputació 
de Barcelona (ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les 
bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la 
millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis 
petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 
NextGenerationEU).  
 
Paral·lelament s’està treballant en la inscripció en el Registre de la Propietat del 
Projecte de Reparcel·lació en el seu moment aprovat definitivament. 
 
Tercer.- En relació amb el tema específic dels problemes actuals de 
subministrament d’aigua potable dir tal com que s’ha fet en les diverses 
reunions que s’han mantingut, de forma separada i de forma conjunta, amb les 
diferents associacions existents en la urbanització, el següent: 
 

- El subministrament d’aigua potable als veïns de la urbanització Mas 
Enric-Can Prat es realitza per una empresa privada en virtut d’un negoci 
jurídic privat entre aquells i aquesta, sense que existeixi vincle 
contractual entre aquesta empresa prestatària i l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar. És un tipus de negoci jurídic, i de forma de 
subministrament del servei, admès tradicionalment per la jurisprudència, 
que s’enquadra dins de la llibertat d’empresa, si bé mediatitzat per la 
intervenció administrativa. Es tracta d’una activitat qualificada com a 
servei públic impropi, en quant activitat privada sotmesa a un règim 
jurídic administratiu que exigeix determinades autoritzacions i 
obligacions a que s’han de sotmetre les empreses prestatàries. 
 

- No obstant l’anterior, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar s’adhereix a 
la petició veïnal, i també aquest Ajuntament demana l’adopció, i, en la 
mesura del possible, adoptarà, tot un seguit de mesures urgents, d’entre 
les que destaquen les següents: 
 
1.- L’Ajuntament ha cedit i cedeix, de forma gratuïta i il·limitada, en 
funció de la disponibilitat d’aquest recurs natural, l’aigua necessària per 
omplir, a requeriment, el dipòsit d’aigua de Can Prat (amb una capacitat 
de 300  
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m3), únic dipòsit de que actualment disposa la urbanització de Mas 
Enric-Can Prat, per garantir el subministrament diari. 
 
2.- L’Ajuntament atorgarà ajuts econòmics per fer front a les despeses 
que generi el transport de l’aigua, mitjançant camions cisterna, al dipòsit 
de Can Prat.  
 
3.- L’Ajuntament, a requeriment de persona, física o jurídica, legitimada, 
analitzarà la viabilitat, previ el compliment dels tràmits legalment 
establerts i previ l’estudi i anàlisi de l’estat actual de la xarxa, de prestar 
el servei de subministrament d’aigua potable a la urbanització Mas Enric-
Can Prat.    
 
4.- L’Ajuntament sol·licità a l’Agència Catalana de l’Aigua que la 
urbanització Mas Enric-Can Prat sigui inclosa dins del Pla Especial 
d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), per tal que es 
puguin aplicar mesures per tal d’evitar consums desorbitats i poder 
planificar una millor explotació de l’aigua. Alhora, l’Ajuntament ha 
sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua la possible existència de base 
jurídica, tenint en compte que el servei es presta per una empresa privada 
sense cap relació jurídica amb l’Ajuntament, per tal que l’Ajuntament 
pugui sancionar els consums desmesurats d’aigua. 
 
5.- L’Ajuntament demana als veïns de la urbanització Mas Enric-Can 
Prat que facin un ús raonable i responsable de l’aigua, ja que es disposa 
de dades de consums en virtut de les quals del total de comptadors de la 
urbanització (230), un 15% d’aquests (34) han arribat a consumir, 
diàriament, uns 40.000 litres, que equivalen al 40% del volum diari 
habitual del dipòsit (uns 160.000 litres). Consums total i absolutament 
insostenibles i de cap manera assumibles.  
 
Quart.- En relació a la gestió de prevenció d’incendis, en aquests 
moments, Mas Enric i Can prat disposa de totes les franges de protecció 
executades, tal i com exigeix la normativa i disposa de la documentació i 
projectes relatius a les emergències, com són el PPI i PVI (pla de  
protecció contra incendis i pla de vigilància) i el DUPROCIM (Document 
únic de Protecció Civil Municipal). 
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Arran de l’incendi forestal del pont de Vilomara, s’ha vist 
necessari revisar els actuals criteris que afecten a la gestió 
forestal i de protecció a les urbanitzacions. Per això aquest 
Ajuntament s’ha adherit a les reclamacions de les Alcaldies de la comarca, en 
quant a la inexistència de recursos per fer front a la prevenció necessària davant 
els incendis i formarà part de les Comissions de treball per promoure canvis 
legislatius i executius en la gestió forestal. 
 
Per altra banda, de forma anual i amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona es 
fan neteges de parcel·les i s’inicien els procediments de reclamació als 
propietaris perquè mantinguin els seus terrenys en les condicions que exigeix el 
Codi Civil i la llei d’Urbanisme. 
 
Finalment, continuarem treballant per acomplir tots aquests objectius i 
agrairíem poder fer-ho conjuntament amb tot el veïnatge de Mas Enric i Can 
Prat. 
 

Castellbell i el Vilar, a 28 de juliol de 2022 


