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RESOLUCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE
Títol:
Clau:

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta
de Torrefarrera i Torre-Serona (El Segrià).
LSA.00061/01.P1

Fets
1. El mes de maig de 2018, s’ha redactat el Projecte constructiu de l’estació depuradora
d’aigües residuals i col·lectors en alta de Torrefarrera i Torre-Serona (El Segrià), clau
LSA.00061/01.P1.
2. En data 3 d’agost de 2018, l’Àrea d’Execució d’Actuacions de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha emès l’informe de supervisió, el qual considera que el projecte
compleix els requisits previstos per la legislació vigent.
3. El 5 de setembre de 2018, el Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions de l’ACA ha sol·licitat la tramitació d’aprovació d’aquest projecte al
Departament de Gestió Administrativa de l’Àrea d’Execució d’Actuacions de l’ACA.
4. El 9 d’octubre de 2018, l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’ACA ha confirmat
la tramitació administrativa de l’aprovació d’aquest projecte.
5. El 23 d’octubre de 2018 el director de l’Àrea d’Execució d’Actuacions de l’ACA ha
aprovat tècnicament el projecte constructiu i ordenat l’obertura d’un període de 30 dies
hàbils d’informació pública als efectes d’examen, rectificació i reclamacions del projecte,
de les condicions d’abocament de les aigües tractades al Reguer Gran, i de la llista de
béns i drets afectats per l’execució de les obres.
6. El 25 d’octubre de 2018 l’ACA ha sol·licitat als ajuntaments de Torrefarrera i TorreSerona, 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.
7. El 21 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Torrefarrera ha presentat un informe en el
qual exposa el següent:



Que el projecte no afecta la normativa urbanística vigent a Torrefarrera.
Que actualment del nucli de Torrefarrera surten dues canonades de sanejament
que més endavant recullen el sanejament de la residencia Aspamis i de la
Urbanització Tossal. Aquestes canonades creuen la Sèquia Major de Pinyana i
el camí de Marimunt i arriben fins al tanc d’expansió al terme de Torre-serona.
Desconeixen si les dues canonades es connecten en algun punt i quina de les
dues, o si les dues, estan connectades al tanc d’expansió, tot i que presumeixen
que sí.
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Sol·liciten que el projecte contempli la connexió de les dues canonades existents
al sobreeixidor de Torrefarrera projectat, evitant abocaments d’aigües residuals
de forma incontrolada i colls d’ampolla que provoquin la regolfa de les aigües
cap al municipi. Per evitar incrementar l’aigua que va a la depuradora, proposen
que des d’aquest sobreeixidor es mantingui la canonada de desguàs cap al
Reguer de l’Ull Roig i es projecti la connexió cap al tanc d’expansió existent.
Consideren que la ubicació del sobreeixidor del projecte és orientativa i que la
situació real es determinarà per les cales que es determinin en obra.

8. 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 7783, del 9 de gener de
2019 fins al 19 de febrer de 2019.
9. El 8 de gener de 2019 l’ACA ha sol·licitat als ajuntaments de Torrefarrera i Torre-Serona
que posin el projecte a disposició dels interessats, exposant l’anunci d’informació
pública al tauler d’edictes del seu municipi.
10. El 9 de gener de 2019 s’ha publicat l’anunci d’informació pública als mitjans de
comunicació El Periódico i Segre, així com també s’ha anunciat a la pàgina web de
l’ACA.
11. El 4 de febrer de 2019 la senyora Gemma Fusté Cervera i el senyor Jaume Arqué Oriol
varen presentar un escrit d’al·legacions a les oficines de l’Ajuntament de Torre-Serona,
exposant el següent:




Que són propietaris de la finca número 24 del projecte sobre la qual es
preveuen servituds d’aqüeducte, ocupació temporal i una superfície
d’expropiació definitiva. A aquesta finca hi ha una plantació de pereres i un
pantà, finca que està arrendada a un agricultor professional que l’explota.
Sol·licita que es tinguin en compte les circumstàncies exposades, minimitzant
els perjudicis i realitzant la valoració econòmica pertinent, prèvia comunicació
als afectats, abans de l’ocupació de la finca, per defensar els seus interessos.

12. El 7 de febrer de 2019 la senyora Dolors Marsal Jovena va presentar un escrit
d’al·legacions a les oficines de l’Ajuntament de Torre-Serona, exposant el següent:



Que és el titular de la parcel·la 12 del polígon 4 de Torre-serona però la finca
està arrendada. Per aquest motiu sol·licita informació respecte als terminis
d’execució de l’obra.
Aquesta parcel·la ha de tenir la infraestructura de la depuradora, sense que així
consti en el projecte, ni es fixi la indemnització corresponent per aquest
concepte.

13. El 7 de febrer de 2019 el senyor Enric Colom Sandiumenge va presentar un escrit
d’al·legacions a les oficines de l’Ajuntament de Torre-Serona, exposant el següent:



Que és propietari de 3 parcel·les de Torre-Serona sobre les quals es preveuen
servituds d’aqüeducte i ocupació temporal.
Que a les finques afectades hi ha plantacions de pomeres pink lady amb la
instal·lació de xarxa antipedra i reg per degoteig que es veuran molt afectades,
sense que el projecte tingui prevista l’expropiació i indemnització.
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Que la franja de terreny de la parcel·la 40 del polígon 6 podria utilitzar-se per
passar la canonada, tenint en compte que la línia elèctrica es troba allunyada de
la franja d’afecció.

14. El 14 de febrer de 2019 l’Ajuntament de Torre-Serona ha emès un escrit d’al·legacions
on es mostren favorables a la construcció de la depuradora però exposen els següents
aspectes tècnics susceptibles de millora:
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Que el projecte no contempla endollar una canonada-claveguera que reculli
les aigües residuals del carrer les Eres, carrer Major, carrer Vall de Boí i
carrer Vall d’Aran de Torre-Serona, i que desemboca al braçal del camí de
Torrefarrera. Caldria determinar la millor solució tècnica per connectar a la
xarxa general i que aquesta canonada fos objecte de depuració. Adjunten un
plànol amb detall de la canonada afectada.
 Que la tanca de la parcel·la on s’ubica la depuradora hauria de respectar una
distància mínima de 5 metres per efectuar els manteniments del reguer Gran.
 Que el projecte preveu unes compensacions als propietaris afectats molt
baixes i sense tenir en compte altres possibles compensacions a les finques
afectades per on transcorre la canonada, llevat dels béns expropiables.
Sol·liciten que s’indemnitzin les superfícies d’ocupacions temporals
afectades, en algunes ocasions, amb arbres en ple rendiment que es veuran
afectats per l’execució de l’obra.
 Sol·liciten que els camins municipals i les zones verdes que es vegin afectats
per l’execució de l’obra es reposin al seu estat original previ a l’obra. El
projecte no preveu compensacions per aquest concepte.
15. El 25 de febrer de 2019 el cap de la Demarcació Territorial de l’ACA a Lleida ha emès
un certificat d’acord amb el qual l’anunci d’informació pública del projecte ha estat
exposat al públic, a les oficines d’aquesta Demarcació Territorial, durant el període de
30 dies hàbils assenyalat, i durant aquest període s’han rebut al·legacions de la
Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana Sindicat de Regs. Aquestes
al·legacions, presentades el 18 de febrer de 2019, exposen el següent:





Que es manté un abocament directe d’aigües residuals sense tractar d’un
dels col·lectors de Torre-Serona al desguàs de l’Ull roig. Consideren que
també s’hi abocaran les aigües del bypass de l’EDAR que no puguin ser
absorbides, fet que implicarà un important deteriorament en la qualitat de
l’aigua circulant i perjudicant als usuaris que hi capten aigua.
Que aquesta comunitat de regants no està obligada a suportar noves
servituds, segons el previst a l’article 20 del Reial decret 8449/1986, d’11
d’abril pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic.
Sol·licita que es replantegi el projecte per evitar que les aigües residuals
aboquin a la infraestructura hidràulica de la comunitat de regants, i en el cas
que es mantingui en les mateixes condicions, caldria tenir en compte:
Els col·lectors existents a Torrefarrera i Torre-Serona resultaran
insuficients per absorbir i transportar l’excés d’aigües pluvials i residuals
no depurades, i per tant caldrà redimensionar-los.
Caldrà que les obres i els abocaments d’aigües residuals no afectin als
usuaris de la comunitat de regants.
Que no podrà autoritzar-se l’abocament directe d’aigües residuals no
depurades d’un dels col·lectors de Torre-Serona al desguàs de l’Ull Roig.
Aquest col·lector hauria d’incorporar-se al col·lector en alta dissenyat o

Pàgina 3 de 16

Doc.original signat per:
Lluis Ridao Martin 26/06/2019

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

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0K64ODM6NEBGD9EZTEB894YD5V7KFFCT*
0K64ODM6NEBGD9EZTEB894YD5V7KFFCT

Data creació còpia:
27/06/2019 08:29:02
Data caducitat còpia:
27/06/2022 00:00:00
Pàgina 3 de 16

-

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

-

-

-

-

bé incorporar-lo al segon col·lector de Torre-Serona i redimensionar
aquest i el sobreeiximent.
Que l’aigua depurada no haurà de superar els 2 mg/l de fòsfor total, i el
Ph haurà de mantenir-se entre 6-9.
Que al costat del reguer Gran s’hi projecta la col·locació d’una tanca
metàl·lica perimetral i una cuneta paral·lela al canal sense respectar la
zona d’afecció, fet que impedirà el pas de vehicles i maquinària per a
realitzar els treballs de neteja i manteniment del canal.
Que els tres pous de registre projectats en els dos marges del Reguer
Gran es situen dins la zona d’afecció. Caldrà que respectin una zona de
pas de 4 metres d’amplada mínima.
Que al col·lector del creuament del Reguer Gran li mancaria protecció per
evitar l’erosió. Caldria estudiar la seva estabilitat i els marges per evitar
arrossegaments i despreniments.
Que l’accés a una estació transformadora és a través d’un camí de servei
del desguàs de l’Ull Roig. La comunitat disposa d’una servitud de pas
paral·lela a l’Ull Roig per ús exclusiu de servei, no extensiu a tercers.
Que la comunitat realitza els treballs de conservació i manteniment del
canal de l’Ull Roig, i del camí de servei que discorre pel seu marge
paral·lel al mateix. Els futurs abocaments implicaran la utilització per part
de tercers d’aquesta infraestructura de la comunitat. Caldria preveure la
restitució dels serveis afectats i que aquestes actuacions siguin
prèviament autoritzades per la comunitat.
Que tenen previst modernitzar els regs del canal i no poden garantir el
compromís de mantenir el funcionament de la xarxa actual de cabals.

16. El 28 de maig de 2019 l’Ajuntament de Torre-Serona ha emès un certificat d’acord amb
el qual l’anunci d’informació pública d’aquest projecte constructiu ha estat exposat al
tauler d’edictes municipal durant el termini assenyalat (30 dies hàbils).
17. El 29 de maig de 2019 l’Ajuntament de Torrefarrera ha emès un certificat d’acord amb el
qual el projecte no havia estat publicat al tauler d’edictes del municipi, atès que, tenint
en compte la relació de béns i drets afectats del projecte, no hi ha cap terreny inclòs
dins del seu terme municipal.
18. El 3 de juny de 2019 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.
19. El 5 de juny de 2019 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.

Pàgina 4 de 16

Doc.original signat per:
Lluis Ridao Martin 26/06/2019

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

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0K64ODM6NEBGD9EZTEB894YD5V7KFFCT*
0K64ODM6NEBGD9EZTEB894YD5V7KFFCT

Data creació còpia:
27/06/2019 08:29:02
Data caducitat còpia:
27/06/2022 00:00:00
Pàgina 4 de 16

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 i que no tinguin la
qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una
altra comunitat autònoma.

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Aquesta actuació està inclosa al Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, apareixent l’ACA
com a organisme competent per a executar-la dins de l’apartat A1 “Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.
4. Aquesta actuació està inclosa a l’Acord de Govern 117/2018, de 23 d’octubre, pel qual
es pren coneixement de les obres i les actuacions hidràuliques de sanejament d’aigües
residuals urbanes a executar a la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques
compartides, declarant que tenen el caràcter d’interès prioritari de la Generalitat, als
efectes del previst a l’article 26.4 del TRLAC.
5. L’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa, determina 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.
6. 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.
7. L’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa, determina 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.
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, de 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. 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.
11. 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.
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12. 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.
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13. 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.
14. De conformitat amb l’article 20.1 e) 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, l’Àrea d’Execució d’Actuacions és l’encarregada de
projectar i executar el conjunt d’actuacions necessàries derivades de la planificació del
cicle integral de l’aigua, tant infraestructurals com de reposició i millora del medi, duent a
terme les accions pròpies de gestió, incloses les relatives a l’aprovació i expropiació.
15. 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 s’han d’entendre
contestades en el següent sentit:
 Respecte a les plantacions actuals que existeixen a les finques afectades per
l’execució del projecte constructiu.
Durant l’execució de les obres s’intentarà respectar al màxim l’activitat agrícola de les
finques afectades, coordinant amb l’agricultor que explota la finca, sempre que sigui
possible, les tasques a realitzar que puguin representar alguna afectació a fi de
minimitzar-les.
Tanmateix,
aquestes
afectacions
tenen
previstes
unes
indemnitzacions que es determinaran en el procediment expropiatori, i no són objecte
de determinació en aquest procediment d’aprovació del projecte constructiu.
Concretament, en el moment de realitzar-se les actes d’ocupació s’inclouran les
indemnitzacions pertinents per la pèrdua de les collites afectades.
 Respecte a l’al·legació relativa a que el projecte preveu unes compensacions
als propietaris afectats molt baixes, sense tenir en compte altres
compensacions a les finques afectades per on transcorre la canonada.
El projecte preveu unes compensacions econòmiques genèriques pel total dels
titulars afectats per la futura execució de les obres, però en el moment en que es
practiquin les actes prèvies d’ocupació és quan es concretaran els imports de les
indemnitzacions de forma individualitzada per cada afectat, podent el particular
aportar la documentació justificativa d’un import de la indemnització superior al fixat
per l’ACA. En base a les al·legacions del particular i la documentació acreditativa
aportada, l’ACA podrà revisar o mantenir l’import de la indemnització prevista.
D’altra part, cal tenir en compte que el projecte preveu compensacions econòmiques
no només pels titulars dels terrenys a qui s’expropia terreny, sinó també pels titulars
afectats per ocupacions temporals i servituds.
 Respecte a l’al·legació relativa a que la comunitat de regants no està obligada a
suportar noves servituds, d’acord amb el previst a l’article 20 del Reial decret
8449/1986, d’11 d’abril pel qual s’aprova el Reglament del domini públic
hidràulic.
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Cal tenir en compte que davant d’un supòsit d’utilitat pública o interès social, com és
el cas, el legislador justifica que el dret de propietat privada es pugui veure restringit i
sotmès a càrregues o limitacions, essent el particular compensat amb el preu just
corresponent que es determinarà en el procediment d’expropiació, el qual tindrà lloc
una vegada s’hagi aprovat el projecte.
 Respecte a l’al·legació exposada per l’Ajuntament de Torrefarrera relativa a la
possible connexió de les dues canonades de sanejament.
Segons preveu el projecte, durant la fase d’execució de les obres es procedirà a fer
cales per determinar la situació exacta de les canonades existents i connectar-les al
nou sobreeixidor d’inici del projecte, de manera que el sobreeixidor limiti el cabal que
arribarà a l’EDAR a 5 vegades el cabal mig, d’acord amb els criteris de disseny fixats
en el Programa de Mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya 2016-2021 (Decret 380/2006, de 10 d’octubre), per a les noves
infraestructures de sanejament. Entre d’altres criteris, pels sistemes de sanejament
en alta, preveu la recollida de les aigües residuals urbanes a partir d’un únic punt de
connexió per vessant situat fora del nucli o nuclis. El cabal excedent haurà de
continuar sent evacuat pel desguàs actual.
Tot i que el punt de connexió al col·lector o col·lectors en baixa existents es podrà
ajustar a la realitat en obra, l’emplaçament del sobreeixidor, si es modifica, haurà de
respectar les limitacions pel que fa a la servitud associada a la línia elèctrica i el camí
de l’Ull Roig.
 Respecte a l’al·legació de l’Ajuntament de Torre-Serona relativa a que el
projecte no contempla endollar una canonada-claveguera que reculli les aigües
residuals del carrer les Eres, carrer Major, carrer Vall de Boí i carrer Vall d’Aran
de Torre-Serona, i que desemboca al braçal del camí de Torrefarrera.
Segons s’ha exposat a l’anterior al·legació, el projecte segueix els criteris del
Programa de mesures del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya
(2016-2021), que fixa la recollida per part del sistema de sanejament en alta, d’un
punt d’abocament per vessant.
Malgrat això, la solució projectada permet deixar preparat el pou previ al sobreeixidor
projectat per connectar-hi el col·lector en baixa, que discorre per l’altre costat de la
carretera.
 Respecte a l’al·legació relativa a que la tanca de la parcel·la on s’ubica la
depuradora hauria de respectar una distància mínima de 5 metres per efectuar
els manteniments del reguer Gran.
El tancament metàl·lic de la parcel·la on s’ubica la finca de la depuradora respectarà
una distància mínima de 5 metres per efectuar els manteniments del reguer Gran.
De la mateixa manera, el col·lector de desguàs i els corresponents pous es situaran
al costat interior de la tanca perimetral. D’altra part, el col·lector de desguàs i els
corresponents pous es situaran en el costat interior de la tanca perimetral.
 Respecte a les afectacions de les finques per on passen les canonades i
ocupacions temporals.
El projecte defineix franges de servitud d’aqüeducte de 3,0 metres d’amplada
centrades amb l’eix del col·lector i superfícies d’ocupació temporal durant l’execució
de les obres.
A més, el projecte contempla el creuament de les canonades de desguàs dels camps
identificades a camp i caracteritzades topogràficament, així com una partida
econòmica per imprevistos per fer front a possibles serveis afectats no identificats.
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Respecte a la petició que es reposin els camins municipals i les zones verdes
que es vegin afectats per l’execució de l’obra.
Durant l’execució de les obres es minimitzarà tant com sigui possible l’afecció a
camins municipals i zones verdes i, en el cas que hi hagi afeccions, una vegada
finalitzada l’obra, es reposaran al seu estat primitiu. En conseqüència, no es
preveuen compensacions per aquest concepte.



Respecte al punt de desguàs de l’aigua tractada.
Per assegurar una diferència de cota suficient per al desguàs de l’aigua tractada de
l’EDAR, el corresponent col·lector connecta al pou del sobreeixidor del reguer Gran,
el qual desguassa al reguer de Picabaix, aigua avall de l’assut existent en el reguer
de Picabaix, a uns 100 metres aigües avall del sobreeixidor.



Respecte a la funció dels sobreeixidors d’aigües pluvials.
El sobreeixidor projectat, previ al col·lector en alta, està dimensionat per permetre la
derivació del 100 % de les aigües residuals i una part de les aigües pluvials, per
seguretat (fins un màxim de dilució de 5 vegades cap a l’EDAR), i la resta,
corresponent a les aigües pluvials, cap al punt de desguàs actual, tant a Torrefarrera
com a Torre-Serona.



Respecte al vessament a Torre-Serona.
Reiterem que el projecte només té previst un punt de connexió a la xarxa en alta per
vessant, seguint els criteris fixats al Programa de mesures del Pla de gestió del
districte de la conca fluvial de Catalunya (2016-2021). La resta de connexions
corresponen a obres de la xarxa en baixa, que són competència municipal. De fet,
l’àmbit competencial de l’ACA es circumscriu al finançament de la xarxa de
sanejament en alta, la qual només intercepta canonades del clavegueram municipal.



Respecte al vessament de les aigües del bypass de l’EDAR que no puguin ser
absorbides.
La instal·lació projectada està dissenyada per evitar la necessitat de ser aturada per
realitzar les tasques de manteniment necessàries. Solament es podria produir un
abocament d’aigües sense tractar al medi receptor, en situacions molt excepcionals
en que les instal·lacions de la depuradora quedessin totalment fora de servei. El
bypass també podria actuar si es superés el cabal de valor 4 vegades el cabal mig,
però en aquest cas el sobreeiximent seria únicament del cabal excedent d’aquest
valor, i amb aquesta important dilució.



Respecte a la capacitat dels col·lectors de pluvials existents.
El projecte manté els col·lectors existents per al desguàs d’aigües pluvials, aigües
avall dels sobreeixidors, i aquests tenen capacitat per desguassar el cabal
transportat pels col·lectors de transport situats aigües amunt dels sobreeixidors.
Aquests col·lectors formen part de la xarxa de col·lectors en baixa, que correspon a
la xarxa municipal, d’acord amb el previst als articles 66.3.l) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i el 5 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



Respecte a l’aigua tractada per l’EDAR (paràmetres de fòsfor total i ph).
El nivell de tractament de les aigües definit al projecte es considera adequat, tenint
en compte les característiques de la massa d’aigua receptora de l’abocament i
d’acord amb la població de disseny de la depuradora.
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Respecte a la suposada manca de protecció del col·lector del creuament del
reguer Gran i mesures possibles per evitar la seva erosió i arrossegaments.
Per al creuament del col·lector de desguàs sota el reguer Gran es projecta una
secció tipus on el rebliment al voltant tub és de formigó HM-20, assegurant la seva
protecció. La baixa velocitat de l’aigua al reguer Gran i als talussos projectats
permeten assegurar que la pròpia vegetació serà suficient per assegurar l’estabilitat
dels mateixos. En qualsevol cas, en el moment d’execució de l’obra es verificarà la
suficiència de la solució projectada.



Respecte a l’accés a l’estació transformadora a través del camí de servei del
desguàs de l’ull Roig.
L’emplaçament de l’estació transformadora ha estat el proposat per part de la
companyia elèctrica. No obstant això, el projecte preveu un accés a la mateixa des
del camí paral·lel al reguer de Picabaix, i l’accés també es pot fer vorejant l’EDAR
pels costats sud-est i sud-oest. El projecte defineix franges de servitud d’aqüeducte
de 3,0 m d’amplada centrades amb l’eix del col·lector i superfícies d’ocupació
temporal durant l’execució de les obres, independents al camí paral·lel al Reguer de
l’Ull Roig.



Respecte al punt de desguàs d’aigua tractada, els serveis afectats i
autoritzacions preceptives a sol·licitar a la comunitat de regants.
L’ús del desguàs del sobreeixidor del reguer Gran es justifica per assegurar una
diferència de cota suficient per al desguàs de l’aigua tractada de l’EDAR. En cas que
aquesta infraestructura hidràulica existent sigui titularitat de la Comunitat de Regants
del Canal de Pinyana, abans d’iniciar l’execució de l’obra es sol·licitaran les
preceptives autoritzacions.
El cabal d’aigua a desguassar es correspon amb el cabal d’aigua tractada per
l’EDAR, això és un cabal mig de 1.400 m4/dia (58,33 m3/h).
El projecte contempla el creuament de les canonades de desguàs dels camps
identificades a camp i caracteritzades topogràficament, així com una partida
econòmica per imprevistos per fer front a possibles serveis afectats no identificats.

16. Atesos els fets i fonaments de dret exposats, la tramitació administrativa de l’expedient
d’informació pública del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i
col·lectors en alta de Torrefarrera i Torre-Serona (El Segrià), clau LSA.00061/01.P1
s’ajusta a l’ordenament jurídic, doncs s’han seguit tots els tràmits legalment establerts.
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 resolució de la directora
de l’Àrea d’Execució d’Actuacions, de 5 de juny de 2019, 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,
RESOLC
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües
residuals i col·lectors en alta de Torrefarrera i Torre-Serona (El Segrià), clau
LSA.00061/01.P1, així com les condicions d’abocament de les aigües tractades al reguer
Gran.
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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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Tercer.- Ordenar que es notifiqui la resolució a l’Ajuntament de Torrefarrera i a l’Ajuntament
de Torre-Serona, així com a les persones que tinguin la condició d’interessades.
Quart.- Ordenar que es publiqui 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 Torre-Serona
Finca de projecte núm.: 1
Parcel·la: 44
Polígon: 6
Titular: Panades Siurana, Maria Josefa
Superfície a expropiar, en m2: 233,76
Superfície de servitud, en m2: 1.242,57
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 35,7
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 2
Parcel·la: 43
Polígon: 6
Titular: Ajuntament de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 100,73
Superfície de servitud, en m2: 402,58
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 3
Parcel·la: 41
Polígon: 6
Titular: Ventura Cervera, Mª Dolores
Superfície a expropiar, en m2: 461,2
Superfície de servitud, en m2: 1.907,69
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 4
Parcel·la: 40
Polígon: 6
Titular: Sandiumenge Serentill, Josefa (Hereus de)
Superfície a expropiar, en m2: 565,96
Superfície de servitud, en m2: 2.247,34
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 5
Parcel·la: 39
Polígon: 6
Titular: Marin Sanchez, Maria Teresa; Jovena Berges, Manuel Jose; Jovena Marin, Miguel
Angel; Jovena Marin, Maria Teresa
Superfície de servitud, en m2: 141,72
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 6
Parcel·la: 45
Polígon: 6
Titular: Colom Sandiumenge, Enrique
Superfície a expropiar, en m2: 172,71
Superfície de servitud, en m2: 566,09
Naturalesa: Rústica
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Finca de projecte núm.: 7
Parcel·la: 46
Polígon: 6
Titular: Fraidias Perez, Maria Carmen; Batalla Sesplugues, Pedro
Superfície a expropiar, en m2: 132,83
Superfície de servitud, en m2: 599,61
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 8
Parcel·la: 47
Polígon: 6
Titular: Colom Sandiumenge, Enrique
Superfície a expropiar, en m2: 273,91
Superfície de servitud, en m2: 1.045,95
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 9
Parcel·la: 9006
Polígon: 6
Titular: Comunidad de Regantes de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 16,18
Superfície de servitud, en m2: 70,59
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 10
Parcel·la: 48
Polígon: 6
Titular: Rojas Alarcon, Juan; Godia Franch, Maria
Superfície a expropiar, en m2: 151,33
Superfície de servitud, en m2: 830,72
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 11
Parcel·la: 9007
Polígon: 6
Titular: Comunidad de Regantes de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 17,8
Superfície de servitud, en m2: 41,86
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 12
Parcel·la: 62
Polígon: 6
Titular: Rojas Alarcon, Juan; Godia Franch, Maria
Superfície a expropiar, en m2: 467,57
Superfície de servitud, en m2: 1.590,82
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 13
Parcel·la: 60
Polígon: 6
Titular: Rojas Alarcon, Juan; Godia Franch, Maria
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Superfície a expropiar, en m2: 43,84
Superfície de servitud, en m2: 64,52
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 14
Parcel·la: 9000
Polígon: 90
Titular: Ajuntament de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 45,57
Superfície de servitud, en m2: 4.417,83
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 15
Parcel·la: 1
Polígon: 27606
Titular: Ajuntament de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 547,08
Superfície de servitud, en m2: 4.261,85
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 35,7
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 16
Parcel·la: 29
Polígon: 5
Titular: Seres Pampols, Juan (Hereus de)
Superfície a expropiar, en m2: 290,97
Superfície de servitud, en m2: 1.214,47
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 17
Parcel·la: 42
Polígon: 5
Titular: Marsal Vilimelis, Ramon
Superfície a expropiar, en m2: 2.052,36
Superfície de servitud, en m2: 7.993,73
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 18
Parcel·la: 18
Polígon: 5
Titular: Marsal Torrent, Miguel
Superfície a expropiar, en m2: 146
Superfície de servitud, en m2: 629,3
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 19
Parcel·la: 12
Polígon: 5
Titular: Arque Gene, Jose Rafael; Gene Forcada, Irene (hereus De)
Superfície a expropiar, en m2: 7,22
Superfície de servitud, en m2: 100,1
Naturalesa: Rústica
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Finca de projecte núm.: 20
Parcel·la: 13
Polígon: 5
Titular: Arque Gene, Jose Rafael; Gene Forcada, Irene (hereus De)
Superfície a expropiar, en m2: 83,32
Superfície de servitud, en m2: 307,5
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 21
Parcel·la: 14
Polígon: 5
Titular: Cacho Gros, Purificacion
Superfície a expropiar, en m2: 107,68
Superfície de servitud, en m2: 416,68
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 22
Parcel·la: 17
Polígon: 5
Titular: Prades Mir, Mª. del Carmen
Superfície a expropiar, en m2: 605,87
Superfície de servitud, en m2: 2.428,33
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 23
Parcel·la: 9004
Polígon: 4
Titular: Ajuntament de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 15,37
Superfície de servitud, en m2: 62,8
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 24
Parcel·la: 125
Polígon: 4
Titular: Fuste Cervera, Maria Gemma; Arque Oriol, Jaime
Superfície a expropiar, en m2: 141,78
Superfície de servitud, en m2: 548,31
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 174,12
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 25
Parcel·la: 124
Polígon: 4
Titular: Canelles Llinas, Jaume (hereus De)
Superfície a expropiar, en m2: 105,84
Superfície de servitud, en m2: 438,64
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 26
Parcel·la: 121
Polígon: 4
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Titular: Arque Rorreguitart, Miguel (hereus De)
Superfície a expropiar, en m2: 607,44
Superfície de servitud, en m2: 2.456,52
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 27
Parcel·la: 120
Polígon: 4
Titular: Casañe Torra, Nuria; Casañe Torra, Laura; Torra Aubets, Rosa Maria
Superfície a expropiar, en m2: 160,41
Superfície de servitud, en m2: 671,35
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 28
Parcel·la: 115
Polígon: 4
Titular: Marsal Mora, Josep Ramon
Superfície a expropiar, en m2: 312,71
Superfície de servitud, en m2: 1.300,66
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 29
Parcel·la: 114
Polígon: 4
Titular: Marsal Mora, Josep Ramon
Superfície a expropiar, en m2: 563,17
Superfície de servitud, en m2: 2.346,05
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 30
Parcel·la: 113
Polígon: 4
Titular: Flinch Boix, Francisco; Zaldivar Egea, Maria Jesus; Flinch Zaldivar, Maria Beatriu;
Flinch Zaldivar, Juan Francisco
Superfície a expropiar, en m2: 95,74
Superfície de servitud, en m2: 1.291,04
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 31
Parcel·la: 112
Polígon: 4
Titular: Marsal Jovena, Dolores
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 14.717,69
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 32
Parcel·la: 9012
Polígon: 4
Titular: Comunidad de Regantes de Torre-Serona
Superfície a expropiar, en m2: 27,58
Superfície de servitud, en m2: 204,27
Naturalesa: Rústica
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Finca de projecte núm.: 33
Parcel·la: 111
Polígon: 4
Titular: Seres Altisent, Maria Ines; Seres Altisent, Margarita
Superfície de servitud, en m2: 331,38
Naturalesa: Rústica
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