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ATL incrementa un 25% la producció d’aigua 
per a Lliçà de Vall per satisfer les demandes 
per a usos industrials 

 
 Es donarà així servei al nou centre productiu que la companyia 

farmacèutica Grífols té previst instal·lar al polígon industrial El Pla, al 
terme municipal de Lliçà de Vall 
 

 Es dona resposta així a la sol·licitud de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, 
que preveu un augment de la demanda d’aigua potable d’entre 1.200 i 
1.600 m3 pel desenvolupament del polígon 
 

 A més de la construcció d’una nova canonada que s’està duent a terme, 
s’està estudiant la construcció d’un nou dipòsit supramunicipal que 
garantirà de manera estructural les demandes industrials de Lliçà, a més 
de les necessitats d’aigua potable dels municipis de la zona 

 

 
L’empresa pública ATL incrementarà en 
un 25% la producció de l’aigua 
subministrada al municipi vallesà de Lliça 
de Vall a través de la xarxa Ter-Llobregat, 
davant de les previsions d’un augment de 
la demanda d’entre 1.200 i 1.600 m3 diaris, 
que s’afegirien al consum actual.  
 
Aquest augment de producció, fruit d’una 
petició presentada per l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) donarà servei al nou centre 
productiu que la companyia farmacèutica 

Grífols, líder en la producció de medicaments derivats del plasma i medicina 
transfusional, té previst instal·lar en el polígon industrial El Pla d’aquesta localitat 
vallesana.  
 
Diverses solucions a mig i llarg termini 
 
Davant de la necessitat de disposar d’una solució a curt termini, els ajuntaments 
de Parets del Vallès i de Lliçà de Vall han acordat la construcció d’una nova 
canonada que iniciarà el seu recorregut al punt d’abastament situat a Parets del 

Nova conducció que millorarà l’abastament 

d’aigua de Parets i Lliçà.            
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Vallès des del qual ATL actualment ja està abastint a les instal·lacions que Grífols 
té en aquest municipi (punt blau del mapa adjunt). 
 
Així doncs, s’allargarà la canonada existent mitjançant la instal·lació d’una nova 
canonada des de Parets del Vallès fins arribar al polígon industrial d’El Pla que 
permetrà transportar l’aigua fins al nou centre productiu de Grífols (requadre 
superior gris del mapa adjunt).  
 
Aquesta nova canonada ja disposa d’un primer tram construït (línia vermella del 
mapa adjunt) i d’un traçat proposat i pendent de construcció, que discorre pels 
termes municipals de Parets del Vallès (línia taronja del mapa adjunt) i Lliçà de 
Vall (línia verda del mapa adjunt). 
 
Amb aquesta solució provisional ATL seguirà garantint, com fins ara, la quantitat 
i qualitat d’aigua subministrada al punt actual de lliurament i permetrà a l’empresa 
Grífols ampliar les seves instal·lacions així com consolidar l’activitat del polígon 
El Pla 2. 
 
Paral·lelament, ATL està estudiant una solució estructural definitiva que passaria 
per la construcció d’un nou dipòsit a la zona que s’integraria a la xarxa 
d’abastament en alta d’ATL. Aquest dipòsit, la ubicació del qual no està encara 
decidida, donaria garantia de subministrament a les empreses del polígon El Pla 
–entre elles, Grífols- i alhora permetria fer front a les futures demandes dels 
municipis de la zona.   
 
Totes aquestes mesures formen part de les accions del Govern de la Generalitat 
per a la reactivació econòmica i s’engloben dins del pla director urbanístic per 
impulsar l’activitat i la reactivació econòmica al voltant de tot l’eix de la B-30 com 
a element de dinamització del territori i d’impuls de noves oportunitats de creació 
de riquesa i llocs de treball. 
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