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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE
Títol: Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta
d’Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida, als termes municipals d’Artesa de Lleida i
Puigverd de Lleida (El Segrià)
Clau: LSA.00060/01.P1

Fets
1. El mes de novembre de 2020, s’ha redactat el Projecte constructiu de l’estació
depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta d’Artesa de Lleida i Puigverd de
Lleida, als termes municipals d’Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida (El Segrià), clau
LSA.00060/01.P1, amb una execució valorada en 2.754.050,58 € (més IVA). L’objecte
d’aquest projecte és dissenyar, calcular, descriure i valorar de forma justificada les
actuacions necessàries per a la construcció de l’EDAR i els col·lectors en alta d’Artesa
de Lleida i Puigvert de Lleida, per poder conduir les aigües residuals generades en
aquests dos municipis abans del seu abocament al medi receptor.
2. El 27 de novembre de 2020, el tècnic del Departament de Projectes i Obres de l’Àrea
d’Execució d’Actuacions de l’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. L’1 de desembre de 2020, l’ACA ha aprovat tècnicament aquest projecte 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 a la sèquia de la Femosa.
4. El 2 de desembre de 2020, l’ACA ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Artesa de Lleida i a
l’Ajuntament de Puigverd de Lleida, 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 8298, del 21 de
desembre de 2020 fins al 5 de febrer de 2021.
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6. El 18 de desembre de 2020, l’ACA ha sol·licitat als 2 Ajuntaments afectats pel projecte
que posin el projecte a disposició dels interessats, exposant l’anunci d’informació
pública al tauler d’edictes del seu municipi.
7.

El 21 de desembre de 2020, s’ha publicat l’anunci d’informació pública als mitjans de
comunicació El Periódico i Diari Segre, així com també s’ha anunciat a la pàgina web de
l’ACA.

8. El 18 de gener de 2021, l’Ajuntament d’Artesa de Lleida ha tramès a l’ACA un escrit
d’al·legacions de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell rebut a les
dependències municipals, on exposen que en el moment d’executar les obres caldrà
tenir en compte les següents consideracions:








Que els creuaments dels col·lectors amb la sèquia Molinal s’han de realitzar
per sota de la mateixa, amb un resguard mínim de 50 cm.
Que en el paral·lelisme amb la sèquia Molinal, el col·lector s’hauria de col·locar
a una distància mínima de 2,5 m de l’aresta exterior de la canonada i a una
fondària mínima de 50 cm per sota de la canonada.
Que en el traçat del col·lector paral·lel a la Femosa, caldrà situar-se com a
mínim a 4 m de la coronació del caixer.
Que en l’accés a la depuradora, la sèquia Molinal haurà de quedar sota d’un
vial sense ser afectada per murs o altres tipus d’obra, i amb un mínim d’1 m de
resguard. I en cas de ser necessari substituïr-la, la nova canonada hauria de
ser de PVC o PE corrugat, de la mateixa secció actual.
En el supòsit de trencaments de la canonada haurà de ser restituïda.
Que per a les actuacions dins de zona de servitud de 4 m caldrà sol·licitar la
corresponent autorització a la Comunitat General de Regants dels Canals
d’Urgell, com per abocar a desguàs.

9. Una vegada finalitzat el període d’informació pública del projecte, no s’ha rebut cap
al·legació a les oficines centrals de l’ACA ni a les oficines de la Demarcació Territorial
de l’ACA a Lleida, segons consta en el certificat emès el 9 de febrer de 2021 pel Cap
d’aquesta Demarcació Territorial, a excepció de les esmentades a l’apartat anterior.
10. El 15 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Puigverd de Lleida ha emès un certificat
d’acord amb el qual l’anunci d’informació pública del projecte i la llista de béns i drets
afectats per les obres ha estat exposat al tauler d’edictes municipal durant el termini
assenyalat, sense haver rebut cap al·legació al respecte.
11. El 15 de febrer de 2021, l’Ajuntament d’Artesa de Lleida ha emès un certificat d’acord
amb el qual l’anunci d’informació pública del projecte i la llista de béns i drets afectats
per les obres ha estat exposat al tauler d’edictes municipal durant el termini assenyalat,
havent rebut l’al·legació anteriorment esmentada de la Comunitat General de Regants
del Canal d’Urgell.
12. L’1 de març de 2021, el Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions de l’ACA ha emès un informe de resposta a les al·legacions tècniques
plantejades durant la fase d’informació pública del projecte.
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13. El 2 de març de 2021, 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.
14. El 3 de març de 2021, 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. Aquesta actuació està inclosa en el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, constant
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”
(“Saneamiento y depuración de los núcleos de Artesa de Lleida y Puigverd de Lleida”).
4. L’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. 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 d’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.
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7. L’article 19.3 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública de Catalunya, 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.
8. 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.
9. La tramitació d’aprovació dels projectes per a l’execució de les obres hidràuliques es fa
a l’empara del que preveu la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública de Catalunya i la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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 per la Comunitat
General de Regants del Canal d’Urgell, s’han d’entendre contestades en el següent
sentit:
 “(...) Efectivament, el projecte contempla diferents creuaments de la sèquia i es
compleix el resguard mínim de 50 cm, essent en alguns casos de més d’1 m. En
qualsevol cas, en fase d’obra es faran cales i un replanteig acurat dels creuaments.
 El traçat del col·lector discorre, segons els plànols del projecte, paral·lel a la sèquia
del Molinal a una distància superior a 2,5 m. En tot cas, en fase d’obra es faran
cales per a ubicar exactament les infraestructures i si cal, en algun tram que està
situat sensiblement a prop, es mirarà de replantejar el col·lector a construir
desplaçant-lo, si és possible, dins de la pròpia servitud de col·lector que s’estableix.
Cal tenir present que hi ha un tram on el col·lector projectat està encaixat entre la
sèquia del Molinal a l’esquerra i la riera de la Femosa a la dreta. El traçat plantejat
és precisament per a minimitzar creuaments a la sèquia i per a no generar més
afeccions al propietaris de les parcel·les adjacents. Per aquest motiu, en aquest
tram caldrà ser curosos en l’execució dels treballs.
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 El traçat del col·lector discorre, segons els plànols del projecte, paral·lel a la riera de
la Femosa a una distància superior a 4 m.
 Respecte el tram en el camí d’accés, s’han proposat els mètodes constructius en
fase d’obra adequats per a poder deixar la canonada en la situació actual.
 Evidentment, en cas de trencament de la canonada caldrà restituir-la a la seva
situació actual.
 Finalment, cal dir que prèviament a l’execució de les obres es demanaran els
permisos corresponents per a fer els creuaments esmentats i els trams de
paral·lelisme dins dels 4 m de servitud que s’han indicat.”
15. 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 d’Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida, als termes municipals d’Artesa
de Lleida i Puigverd de Lleida (El Segrià), clau LSA.00060/01.P1 s’ajusta a l’ordenament
jurídic, doncs s’han seguit tots els tràmits legalment establerts, i les al·legacions
presentades no alteren el contingut del projecte constructiu.
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 3 de març de 2021, 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 de l’estació depuradora d’aigües
residuals i col·lectors en alta d’Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida, als termes municipals
d’Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida (El Segrià), clau LSA.00060/01.P1, així com les
condicions d’abocament de les aigües tractades a la sèquia de la Femosa.
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 d’Artesa de Lleida i a l’Ajuntament de Puigvert
de Lleida, 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
definitiva.
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.
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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 d'Artesa de Lleida
Finca de projecte núm.: 38
Polígon: 5
Parcel·la: 9004
Titular: Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell
Superfície a expropiar, en m2: 2
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 40
Polígon: 5
Parcel·la: 33
Titular: Olomí Mor, Ramon
Superfície a expropiar, en m2: 14
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 47
Polígon: 5
Parcel·la: 27
Titular: Morera Mor, Francesca
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica aèria, en m2: 90
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 48
Polígon: 5
Parcel·la: 26
Titular: AGRO-CAMP BONFAR, SL
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica aèria, en m2: 470
Superfície a expropiar, en m2: 16
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 49
Polígon: 5
Parcel·la: 32
Titular: Costafreda Castillo, Adelina; Domenech Costafreda, Felip (Hereus de)
Superfície a expropiar, en m2: 16
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 53
Polígon: 5
Parcel·la: 85
Titular: Argiles Andrés, Manuel; Iglesias Mestres, Marta
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 856
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.574
Naturalesa: Rústica
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Finca de projecte núm.: 54
Polígon: 5
Parcel·la: 56
Titular: Argiles Andrés, Manuel
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 58
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 55
Polígon: 5
Parcel·la: 9011
Titular: Ajuntament d'Artesa de Lleida
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 32
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 56
Polígon: 5
Parcel·la: 24
Titular: DOMINGO CATALÀ, SA
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica aèria, en m2: 1.126
Superfície a expropiar, en m2: 16
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 57
Polígon: 5
Parcel·la: 25
Titular: Morell Llusa, Jerónimo
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica aèria, en m2: 453
Naturalesa: Rústica
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