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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE
Títol: Projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau, al
terme municipal de Pau (L’Alt Empordà).
Clau: LSA.00046/01.P1-AP20-01

Fets
1. El mes de juny de 2020, s’ha redactat el Projecte constructiu del sanejament i depuració
de Pau i els Olivars de Pau, al terme municipal de Pau (L’Alt Empordà), clau:
LSA.00046/01.P1, amb una execució valorada en 2.422.522,83 € (més IVA). L’objecte
d’aquest projecte és establir de manera detallada les obres necessàries per la construcció
de l’EDAR i dels col·lectors en alta del sistema de sanejament

2. El 6 d’agost de 2020, el tècnic del Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) ha emès l’informe de
supervisió, el qual considera que el projecte reuneix el contingut mínim establert a l’article
233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
3. El 9 d’octubre de 2020, l’ACA ha aprovat tècnicament el Projecte constructiu del
sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau, al terme municipal de Pau (L’Alt
Empordà), clau: LSA.00046/01.P1 i ordenat l’obertura d’un període de 30 dies hàbils
d’informació pública als efectes d’examen, rectificació i reclamacions del projecte, la llista
de béns i drets afectats per les obres, i a l’abocament de les aigües tractades al riu
Riutort.
4. El 9 d’octubre de 2020, l’ACA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Pau, d’acord amb el previst
als articles 58.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’emissió d’un informe del projecte respecte a les matèries de la seva competència.
5. El projecte i la llista de drets i béns afectats per les obres ha estat a disposició del públic
durant un termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (en endavant, DOGC) número 8255, del 27 d’octubre de 2020
fins al 7 de desembre de 2020.
6. El 26 d’octubre de 2020, l’ACA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Pau que posin el projecte a
disposició dels interessats, exposant l’anunci d’informació pública al tauler d’edictes del
seu municipi.
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7. El 27 d’octubre de 2020, s’ha publicat l’anunci d’informació pública als mitjans de
comunicació El Periódico de Catalunya i L’ Empordà, així com també s’ha anunciat a la
pàgina web de l’ACA.
8. El 2 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Pau ha presentat un escrit d’al·legacions a
aquest projecte, exposant bàsicament el següent:











9.

Considera excesives les dimensions de l’edifici que dificulta una bona integració
paisatgística en el seu context territorial i també creu excesius els espais dels
diferents departaments que el conformen i comenta que es troben segurament
sobredimensionats atenent les funcions que ha de fer la planta.
Consideren que els acabats no són coherents amb el marc escènic del paratge on
es construirà l’EDAR. Proposen que l’edifici es recobreixi amb pedra o com a
mínim s’hi apliqui un revestiment amb un cromatisme adequat a l’entorn i similar al
de les construccions tradicionals. Respecte als tancaments, proposa que siguin
de fusta, evitant en tot cas els components metàl·lics i brillants.
Amb el propòsit d’assolir la màxima integració amb l’entorn paisatgístic, proposen
que el mur perimetral de tancament sigui de pedra o, com a mínim, amb un
revestiment de textura i cromàtic adequat a la tipologia de les construccions
tradicionals de la zona. La malla de coronació caldria que es suportés amb
elements de fusta tractada i el portal d’accés també hauria de ser de fusta.
Consideren sobreres les plaques fotovoltaiques situades a la teulada de la
marquesina de l’aparcament de cotxes.
Sol·liciten que s’acceptin els arguments aportats, que l’estesa elèctrica sigui
soterrada i no afecti el normal desenvolupament de l’activitat agrària, i que la
parcel.la on s’emplaçarà l’estació depuradora sigui expropiada en la seva totalitat,
atès que el fragment que en quedaria si no fos així seria inviable des del punt de
vista agrícola.
Sol·liciten que s’aprofiti al màxim la vegetació existent i d’incorporar-ne de nova
que siguin espècies autòctones.

El 4 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Pau ha presentat un nou escrit d’al·legacions
on exposa que en el redactat dels antecedents del projecte són incorrectes en tant que
l’EDAR actual es troba en servei des de la seva construcció (1971) i regularment se’n fa
el manteniment i buidat de fangs, així com també periòdicament es prenen mostres per
part de l’ACA per analitzar l’abocament de les aigües decantades al Riutort, donant
resultats de baixa càrrega contaminant. En cap cas està fora de servei i en desús, però
amb aquest nou projecte es millorarà el tractament de les aigües residuals generades al
municipi.

10. Una vegada finalitzat el període d’informació pública del projecte, no s’ha rebut cap
al·legació a les oficines a les oficines de la Demarcació Territorial de l’ACA a Girona,
segons consta en el certificat emès el 9 de desembre de 2020 per la lletrada d’aquesta
Demarcació Territorial.
11. El 9 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Pau ha emès un certificat d’acord amb el
qual l’anunci d’informació pública del projecte, de la llista de béns i drets afectats per les
obres, i de l’abocament de les aigües tractades al riu Riutort ha estat exposat al tauler
d’edictes municipal durant el termini assenyalat, havent rebut les següents al·legacions a
les dependències municipals.
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Al·legació presentada pel Sr. Rafael Vila Macau, Sr. Jaume Casellas Pradas,
Fayet & Pujadas, SL, Sra. Sigrid Turrà Caussa, Sr. Martí Casanovas, i el Sr.
Florentí Gayolà Casanovas, propietaris de finques afectades per aquest projecte,
exposant el següent:
- Que d’acord amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, els
terrenys on el projecte preveu la ubicació de l’estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) es troben en sòl rural dins la categoria de sòl d’interès
agrícola i paisatgístic. Formen part de la Unitat de Paisatge dels Aiguamolls
de l’Empordà.
- Que el projecte preveu una nova línia elèctrica aèria per al subministrament
d’energia elèctrica a l’EDAR, sense l’existència d’un anàlisi d’alternatives i
sense cap mena d’avaluació ambiental de les seves repercussions. Manca de
motivació de les instal·lacions aèries i les torres elèctriques, desconeixent les
seves repercussions en una zona que s’ubica a 150 metres d’un espai on
nidifiquen aus en un entorn de la Xarxa Natura 2000. El document ambiental
que consta al projecte i la seva resolució ambiental resulten errònies ja que no
examina l’existència d’aquestes torres i xarxa elèctrica.
- Que la inexistència de l’estudi d’impacte paisatgístic fa inviable l’aprovació del
projecte, essent causa de nul·litat del projecte. Sol·liciten la suspensió de la
tramitació del projecte per tal que s’incorporin els elements anteriors, amb
l’obertura d’un nou període d’audiència i informació pública.



Al·legació presentada pel Sr. Jaime Turra Coll, propietari de la finca situada a la
parcel·la 166 del polígon 3 de Pau, afectada pel projecte. Aquesta finca té una
superfície de 10.778 m2, de la qual està prevista l’expropiació de 9.287 m2,
restant una superfície de 1.491 m2. Atès que no resulta factible el cultiu d’olivera
d’aquesta superfície, d’acord amb el previst a l’article 23 de la Llei d’expropiació
forçosa, sol·liciten l’expropiació de la totalitat de la finca, i en el cas que no
s’expropiï la totalitat, s’inclogui en el preu just la indemnització pels danys i
perjudicis causada per aquesta expropiació parcial.

12. El 4 de desembre de 2020, Consultoria tècnica agrària, SL va presentar, en
representació del Sr. Jaime Turra Coll un escrit d’al·legacions on reprodueix les seves
al·legacions presentades a l’Ajuntament de Pau (sol·licitud d’expropiació total de la
finca), i manifesta que el conreu existent es de regadiu, doncs la finca es rega pel canal
existent i forma part de la Comunitat de Regants del marge esquerra del riu Muga.
Sol·licita que la indemnització de l’expropiació es realitzi segons el que preveu el Real
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl
i Rehabilitació Urbana i el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de valoracions de la Llei del Sòl.
13. El 23 de desembre de 2020, el Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions de l’ACA ha emès un informe tècnic, donant resposta a les al·legacions
presentades.
14. El 29 de desembre de 2020, el Departament de Gestió Administrativa de l’Àrea
d’Execució d’Actuacions de l’ACA ha emès un informe jurídic en el qual es conclou que
el present procediment d’aprovació s’ajusta a l’ordenament jurídic i que, per a la seva
resolució, s’han seguit tots els tràmits legalment establerts, considerant que es pot
procedir a aprovar definitivament el projecte, donant resposta a les al·legacions
presentades.
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15. El 29 de desembre de 2020, la directora de l’Àrea d’Execució d’Actuacions de l’ACA ha
emès una proposta de resolució d’aprovació definitiva, donant resposta a les al·legacions
presentades.
Fonaments de dret
1. L’ACA, d’acord amb l’article 7 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant,
TRLAC), és l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria
d’aigües i d’obres hidràuliques, sent una entitat de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.
2. L’article 8.2 del TRLAC preveu que l’ACA té la competència per a la promoció,
construcció, explotació i manteniment de les obres hidràuliques competència de la
Generalitat, les quals són aquelles que es facin a Catalunya que no tinguin la
qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una
altra comunitat autònoma.
3. L’article 26.1 del TRLAC estableix que els estudis i projectes necessaris per donar
compliment a la planificació hidràulica s’aproven d’acord amb el procediment establert
per la normativa que li sigui aplicable, per tal de poder declarar la utilitat pública
d’aquests i la necessitat d’ocupació dels terrenys.
4. L’article 21.2 del TRLAC determina que el Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya pot preveure, entre d’altres, els criteris per a qualificar un projecte o una obra
hidràulica d’interès prioritari per a la Generalitat.
5. L’article 80 de les determinacions normatives del Pla de gestió del Districte de Conca
Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de
gener, determina que, d'acord amb el que preveu l'article 21.2 del TRLAC, i l'apartat r)
de l'article 13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per Decret 380/2006,
del 10 d'octubre, es declaren obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat totes
aquelles actuacions contingudes a l'annex II del Programa de mesures que fan
referència a la disponibilitat i garantia d'abastament (capítols B1, B2, B3, B4 i B5) i a la
qualitat de les aigües (capítols C1, C2 i C7).
6. L’actuació que és objecte d’aprovació està prevista a l’annex II del Programa de
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període
2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, amb el codi C2.049.
7. La present actuació s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que preveu que
correspon al Govern declarar interès prioritari de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb els criteris fixats pels instruments de planificació hidrològica, determinats projectes
hidràulics i obres de construcció i explotació d’infraestructura hidràulica. Afegeix que
l’aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d’interès prioritari de la
Generalitat comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats.
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8. L’article 19.3 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que els projectes
d’obra competència de la Generalitat han de ser aprovats tècnicament pel promotor de
l’obra, després d’haver estat emès l’informe de supervisió preceptiu.
9. L’article 19.5 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, determina que els
projectes d’obres de competència de la Generalitat s’han de sotmetre a informació
pública i audiència, en els termes i les condicions establerts per l’article 12.4 al 12.8.
10. La tramitació d’aprovació dels projectes per a l’execució de les obres hidràuliques es fa
a l’empara del que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques i de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra
pública.
11. L’aprovació objecte d’aquesta tramitació du implícita la declaració d’utilitat pública
d’acord amb el que estableix l’article 10 de la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i concordants del Reglament
d’aplicació de 26 d’abril de 1957.
12. Cal tenir en compte el previst a l’article 100 i següents del Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’aigües, respecte als
abocaments al domini públic hidràulic.
13. L’aprovació objecte d’aquesta tramitació du implícita la declaració d’utilitat pública
d’acord amb el que estableix l’article 10 de la
Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i concordants del Reglament
d’aplicació de 26 d’abril de 1957.
14. L’article 21.2. del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de
modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament
territorial de l’ACA determina que la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats
s’entén implícita en l’aprovació dels projectes d’obres que continguin una descripció
material i jurídica dels béns o drets que es considerin de necessària expropiació.
15. L’article 22 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública determina que la tramitació
de projectes d’obres de competència de la Generalitat fineix amb la resolució que
adopta el promotor.
16. D’acord amb el previst a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els qui presentin al·legacions o
observacions en el tràmit d’informació pública tenen dret a obtenir de l’Administració una
resposta raonada. En aquest sentit, les al·legacions presentades, cal donar-les per
contestades en el següent sentit:


Respecte a la petició que la parcel·la on s’emplaçarà l’estació depuradora sigui
expropiada en la seva totalitat i els criteris per determinar l’import de la
indemnització, és en el procediment de les expropiacions quan el titular pot
sol·licitar l’expropiació de la totalitat de la seva finca i serà objecte de valoració
per part de l’ACA. Una vegada l’ACA emeti la resolució d’aprovació definitiva del
projecte constructiu, l’Administració hidràulica notificarà, de forma individualitzada
a tots els subjectes afectats per aquesta obra, la convocatòria a les actes prèvies
a l’ocupació dels béns i drets que s’expropien, moment en que es valorarà per
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determinar l’import de la indemnització. Llavors, l’interessat podrà sol·licitar que la
indemnització es determini segons els criteris que consideri adients i serà objecte
de valoració.


Respecte a la necessitat d’un estudi d’impacte i integració paisatgística previ, no
ens trobem en cap dels supòsits legals en que sigui preceptiu aquest estudi. En
aquest sentit, l’article 20 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge regula en quins casos serà obligatori aquest estudi. Entre aquests
supòsits, regula que serà preceptiu quan un pla territorial així ho prevegi (article
20.1.b.). L’al·legant justifica la necessitat d’aquest estudi basant-se en el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, si bé l’article 2.19 d’aquest Pla
determina que “el Pla no afecta les plantes de tractament de residus, les
instal·lacions de tractament del cicle de l’aigua, les infraestructures de
l’electricitat, gas i altres formes d’energia i les de telecomunicacions autoritzades
d’acord amb els procediments i condicions establers per la legislació sectorial
vigent”. En conseqüència, no procedeix aquest estudi ni la nul·litat de ple dret de
l’aprovació d’aquest projecte constructiu. Tanmateix, 127.1 del Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’aigües, preveu que les obres hidràuliques d’interès general i les obres i
actuacions hidràuliques d’àmbit supramunicipal, incloses a la planificació
hidrològica, i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal on
s’ubiquin, no estaran subjectes a llicència ni a qualsevol altre acte de control
preventiu municipal als quals es refereix el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 84
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.



Respecte a les dimensions de l’EDAR, l’edifici d’explotació s’ha dissenyat amb
les dependències necessàries perquè en la planta s’hi puguin realitzar totes les
activitats necessàries que requereix per la seva explotació de manera
independent d’altres instal·lacions. Respecte les dimensions, aquestes s’han
considerat les adients per poder desenvolupar les tasques d’explotació en
cadascuna de les dependències de manera segura i àmplia, facilitant les tasques
dels futurs treballadors.



Respecte als acabats de l’edifici, els materials i acabats són els estàndards que
es requereixen per aquests tipus d’edificis i instal·lacions, en els que es busquen
materials que presentin el mínim manteniment possible, pel que s’evita la
utilització de fusta en façanes i exteriors. Tanmateix, existeix la possibilitat que
durant la fase d’obra, es consensuï amb l’Ajuntament la incorporació dels tons
cromàtics que es consideri més adient en els diferents elements construcitus i en
els acabats.



Respecte a la proposta d’un mur perimetral diferent per integrar-lo amb l’entorn
paisatgístic, el tancament perimetral i la porta d’accés han estat dissenyats sota
el patró utilitzat en les instal·lacions d’aquesta tipologia. Tanmateix, existeix la
possibilitat que durant la fase d’obra, es consensuï amb l’Ajuntament la
incorporació dels acabats que es consideri més adient. També es pot considerar
l’opció de plantació arbustiva autòctona per darrera el tancament perimetral per
millorar l’impacte visual de la instal·lació.

 Respecte a la necessitat de les plaques fotovoltaiques situades a la teulada de la
marquesina de l’aparcament, d’acord amb el previst a l'Acord de Govern de 8 de
desembre 2018 pel qual s'aprova el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica (PEEE)
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de la Generalitat, els nous edificis públics que es promoguin s'han de dissenyar
per a consum net d'energia gairebé nul. El mateix Acord de Govern obliga a que
en el 2025 el 30% de la flota pública sigui elèctrica (2030 el 100%), i fixa
reserves elèctriques per número de places d’aparcament. En aquest sentit i per
aprofitar el màxim de superfície disponible i amb l’ànim d’expropiar el menys
possible, s’ubiquen les plaques sobre la marquesina i que seran les que
alimentin els endolls pels vehicles elèctrics. L’estructura de para-sol es considera
una solució adequada per cobrir les dues necessitats.
 Respecte a l’opció de soterrar l’escomesa elèctrica, la proposta d’escomesa
incorporada en el projecte és la que ha estat definida per part de la companyia
elèctrica i que ha realitzat en base les seves condicions i criteris tècnics.
Tanmateix, en fase d’execució d’obra s’estudiarà la possibilitat d’executar la línia
soterrada, sempre que la companyia elèctrica pugui definir una solució d’aquesta
tipologia. Es preveu contemplar aquesta possibilitat a la licitació de les obres,
definint-la com a causa de modificació prevista.


Respecte a la petició d’aprofitament màxim de la vegetació existent i d’incorporarne de nova que siguin espècies autòctones, es tindrà en compte la consideració
al respecte i alhora de revegetar es farà sota el criteri d’ultilització d’espècies
autòctones.



Respecte a la manca d’un estudi d’alternatives de l’escomesa elèctrica i una
avaluació ambiental de les seves repercussions i la inexistència d’un estudi
d’impacte ambiental de les torres i línies elèctriques, la proposta d’escomesa és
la que ha estat definida per la companyia elèctrica i, per tant, no és objecte d’un
estudi d’alternatives. El traçat de a línia i les torres no afecten cap espai
catalogat com a protegit (Xarxa Natura 2000, ENPE, PEIN), així com tampoc les
instal·lacions de l’EDAR. Tot i així, el punt d’abocament de l’aigua tractada és a
El Riutort, dins els “Aiguamolls de l’Alt Empordà” (ES0000019) classificats com a
zona LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000, i és per aquest motiu que s’ha
realitzat la tramitació ambiental corresponent.



Respecte al fet que l’estudi d’impacte paisatgistic que contempla el projecte al
respecte de les instal·lacions de l’EDAR és insuficient i no s’ajusta a la realitat,
per no fer referència a l’impacte de les torres i els cables aèris elèctrics, cal tenir
en compte que la documentació per la tramitació ambiental simplificada es va
elaborar centrada en l’abocament de l’aigua tractada, que és la raó de la
tramitació ambiental simplificada.



Respecte a l’al·legació presentada per l’Ajuntament en relació a les instal·lacions
de sanejament existents, es considera adequat modificar la memòria del projecte
en el següent sentit:
Eliminar els següents paràgrafs:
2. Antecedents
En l’actualitat, existeix una EDAR, que consisteix únicament en una arqueta de
pretractament previ a l’abocament al Riutort. Aquesta EDAR es troba malmesa i fora de
servei.
Això comporta que en l’actualitat, les aigües no rebin tractament adequat abans
d’abocar-se al Riutort, raó per la qual és objecte d’aquest projecte el disseny i el

Pàgina 7 de 12

Doc.original signat per:
Anna Maria Seijas i Vila
29/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0C0UB5HKNG5SMR9T9I4J8NIQRVDAOSR6*
0C0UB5HKNG5SMR9T9I4J8NIQRVDAOSR6

Data creació còpia:
30/12/2020 10:14:52
Data caducitat còpia:
30/12/2023 00:00:00
Pàgina 7 de 12

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

dimensionament d’una EDAR que depuri les aigües residuals generades en el municipi
previ al seu abocament al medi natural.
Atès a aquesta problemàtica, l’Agència Catalana de l’Aigua considera necessari la
redacció d’un nou projecte constructiu en el qual s’incloguin i es defineixin amb criteris
actuals i tenint en compte la normativa vigent, les obres necessàries per a la construcció
del sistema de sanejament i depuració del municipi de Pau. Així doncs, el Projecte
Constructiu de sanejament i depuració de Pau i Olivars de Pau, TM de Pau, comarca de
l’Alt Empordà (LSA.00046/01.P1) planteja les actuacions previstes que garanteixen
l’abocament d’aigua tractada complint amb els límits establerts per la Directiva 91/271 de
21 de maig, adequant el punt d’abocament actual, millorant la qualitat de l’aigua i de
l’entorn.
L’actuació “Sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau” al terme municipal de
Pau queda recollida al Programa de Mesures del Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya 2016-2021 aprovat pel Decret 1/2017 de 3 de gener. El codi del
programa de mesures és el C2.049.
4. Situació actual
El municipi de Pau es situa a ponent de la comarca de l’Alt Empordà, entre la Serra de
Rodes, el Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Degut a
l’orografia de la zona, la població del municipi té una lleugera pendent cap el Riutort, al
sud del terme municipal, on aboca el sistema de sanejament actual.
Les aigües residuals i pluvials generades a Pau i els Olivars es concentren en un xarxa
de sanejament parcialment unitària, que discorre fins l’EDAR existent o arqueta de
pretractament. El tractament actual es considera insuficient, tenint en compte que el punt
d’abocament de l’efluent actual, així com el projectat, és a El Riutort, dins els “Aiguamolls
de l’Alt Empordà” (ES0000019) classificats com a zona LIC i ZEPA de la Xarxa Natura
2000.

Per substituir-los pels següents paràgrafs:
2. Antecedents
En l’actualitat, existeix una instal·lació de sanejament, prèvia a l’abocament al Riutort. El
Projecte Constructiu de sanejament i depuració de Pau i Olivars de Pau, TM de Pau,
comarca de l’Alt Empordà (LSA.00046/01.P1) planteja les actuacions previstes per
construir una nova depuradora i uns nous col·lectors en alta que garanteixen l’abocament
d’aigua tractada complint amb els límits establerts per la Directiva 91/271 de 21 de maig,
adequant el punt d’abocament actual, millorant la qualitat de l’aigua i de l’entorn.
L’actuació “Sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau” al terme municipal de Pau
queda recollida al Programa de Mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya 2016-2021 aprovat pel Decret 1/2017 de 3 de gener. El codi del programa de
mesures és el C2.049.
4. Situació actual
El municipi de Pau es situa a ponent de la comarca de l’Alt Empordà, entre la Serra de
Rodes, el Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Degut a l’orografia
de la zona, la població del municipi té una lleugera pendent cap el Riutort, al sud del terme
municipal, on aboca el sistema de sanejament actual.
Les aigües residuals i pluvials generades a Pau i els Olivars es concentren en un xarxa de
sanejament parcialment unitària, que discorre fins les instal·lacions de sanejament
existents.
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En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, d’acord amb la proposta de la directora de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions, de 29 de desembre de 2020, fent ús de les competències que m’atribueix el
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de
l’ACA, i d’acord amb la Resolució TES/2454/2019, de 24 de setembre, de delegació de
competències de la Direcció de l’ACA en la Gerència,
RESOLC
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i
els Olivars de Pau, al terme municipal de Pau (L’Alt Empordà), clau: LSA.00046/01.P1, així
com les condicions d’abocament de les aigües tractades al Riutort.
Segon.- Formular, en annex, la relació de béns i drets a que afectarà l’expropiació, tot
designant nominalment als interessats amb els quals cal entendre’s en els tràmits
successius, sense perjudici de que puguin esdevenir canvis durant l’aixecament de les actes
prèvies, prèvia acreditació documental fefaent de la titularitat del dret o bé afectat.
Tercer.- Notificar la resolució a l’Ajuntament de Pau, així com a les persones que tinguin la
condició d’interessades.
Quart.- Publicar al DOGC el corresponent edicte de notificació de la resolució d’aprovació.
D’acord amb el que disposa l’article 9.4. del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aquesta Resolució exhaureix la
via administrativa. Contra la mateixa, segons el que regulen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant del director de l’ACA en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al
de la recepció d’aquesta notificació; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb allò que preveu l’article 123 de la Llei esmentada i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), davant dels jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptador des de l’endemà de
la rebuda de la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.
Així mateix, de conformitat amb l'article 44.1 de l’LJCA, en els litigis entre administracions públiques no
es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant això, d'acord amb aquest mateix article, quan
una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament
que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï
l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de l'LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a
l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini
dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de l'LJCA,
estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no
emet contestació.
D'acord amb l'article 46.6 de l'LJCA, el recurs contenciós administratiu es pot interposar en el termini de
dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució o, quan hagi precedit el requeriment previ
regulat a l'article 44 de l'LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés
o s'entén rebutjat presumptament.
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Terme municipal de Pau
Finca de projecte núm.: 17128-001
Polígon: 3
Parcel·la: 9015
Titular: Agència Catalana de l'Aigua
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte per col.lector, en m2: 33
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 195
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-002
Polígon: 3
Parcel·la: 9018
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte per col.lector, en m2: 4
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 8
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-003
Polígon: 3
Parcel·la: 9014
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte per col.lector, en m2: 108
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 160
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-004
Polígon: 3
Parcel·la: 166
Titular: Turra Coll, Jaime
Superfície d’expropiació, en m2: 9.287
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-005
Polígon: 3
Parcel·la: 9001
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte per col.lector, en m2: 295
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte d’aigua potable, en m2: 2.315
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 3.681
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-006
Polígon: 3
Parcel·la: 168
Titular: Claparols Serra, Dolores; Pujadas Claparols, Rosa
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 1.049
Superfície d’expropiació, en m2: 25
Naturalesa: Rústica
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Finca de projecte núm.: 17128-007
Polígon: 3
Parcel·la: 20
Titular: Berta Gayola, José
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 1.150
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-008
Polígon: 3
Parcel·la: 19
Titular: Turra Isach, Pedro (Hereus de)
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 157
Superfície d’expropiació, en m2: 25
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-009
Polígon: 3
Parcel·la: 9019
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 77
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-010
Polígon: 3.
Parcel·la: 9007
Titular: Agència Catalana de l'Aigua
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 24
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-011
Polígon: 3
Parcel·la: 18
Titular: Turra Isach, Pedro (Hereus de)
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 653
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-012
Polígon: 3
Parcel·la: 17
Titular: Corcoll Gayola, Dolores; Corcoll Caussa, José
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 2.876
Superfície d’expropiació, en m2: 50
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-013
Polígon: 3
Parcel·la: 2
Titular: Vila Macau, Rafael
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 2.463
Superfície d’expropiació, en m2: 50
Naturalesa: Rústica
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Finca de projecte núm.: 17128-014
Polígon: 3
Parcel·la: 9025
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 295
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-015
Polígon: 3
Parcel·la: 3
Titular: Casanovas Vilanova, Martín
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 3.083
Superfície d’expropiació, en m2: 50
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-016
Polígon: 3
Parcel·la: 9026
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 58
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-017
Polígon: 3
Parcel·la: 4
Titular: Fayet&Pujadas, SL
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica, en m2: 289
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-018
Polígon: 2
Parcel·la: 9000
Titular: Ajuntament de Pau
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte d’aigua potable, en m2: 176
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 135
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17128-019
Polígon: 2
Parcel·la: 9013
Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte d’aigua potable, en m2: 32
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 69
Naturalesa: Rústica
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