
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

ANUNCI d'informació pública de sol·licitud de concessió d'aigües, modificació de característiques de
concessió d'aigües i incoació d'expedients d'extinció.

D'acord amb el que disposa l'article 109 o l'article 144 i següents del Reglament del domini públic hidràulic i
l'article 4 del Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, es sotmet a informació pública les
sol·licituds de concessió i de modificació de característiques que es detallen a l'annex I d'aquest anunci.
D'acord amb el que preveuen els articles 163.3 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, s'han
incoat els expedients d'extinció que es detallen a l'annex II d'aquest anunci.

Es fa públic perquè tothom que hagi de formular-hi alguna al·legació l'adreci, per escrit, a l'Agència Catalana
de l'Aigua, Departament de Concessions, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona, en el termini d'un mes
comptat des de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l'encapçalament. Els
escrits d'al·legacions es poden presentar mitjançant http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-
generica , així mateix, de qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per consultar la documentació presentada cal enviar un correu electrònic a l'adreça ndelarosa@gencat.cat
sol·licitant accés a la mateixa indicant a l'assumpte "Sol·licitud d'accés a la Informació Pública de l'expedient de
referència XXX".

Barcelona, 2 de febrer de 2023

Àngels Cartes Vidal

Cap del Departament de Concessions

Annex I

Expedient i sol·licitant : ACA_2021_EXP_ACA002NOVA_00000171 FRISELVA SA

Objecte de la sol·licitud: Modificació de característiques de la concessió inscrita amb el número A- 0011481,
sense incrementar el volum màxim anual atorgat de 13.050 m3/a, per a 14.000 garrins de transició. La
modificació consisteix en afegir una quarta captació, a les coordenades UTM ETRS89.X: 472768 i Y: 4641353
en el terme municipal de Brunyola (Selva).

Expedient i sol·licitant: FUE-2022-02787839 COMUNITAT DE REGANTS DE L'HORTA DE LA SINOGA

Objecte de la sol·licitud: Modificació de característiques de la concessió d'aigües superficials, destinada a reg
agrícola, al municipi de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), i inscrita al Registre d'Aigües amb el número
A-0000227, consistent en una reubicació del punt de captació, ja que a causa de les successives riuades dels
últims anys s'ha produït una modificació de la zona de circulació de l'aigua, fent que l'anterior punt de captació
quedés inservible. La nova captació es realitzarà mitjançant una bomba, i es preveu construir una caseta on
s'instal·larà el comptador i es farà la distribució de l'aigua cap a les diferents parcel·les de reg per degoteig
amb canonades de PVC soterrades. L'aigua es destinarà a reg d'horta i fruiters de 4 parcel·les, que són les que
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actualment pertanyen a la Comunitat de Regants de l'Horta de la Sinoga, amb un cabal que s'ha calculat en
1.600 m3/any, per a reg de 0,3165 ha d'horta i 0,0462 ha de fruiters, equivalent a 0,0507 L/s. Les
coordenades del nou punt de captació són X UTM 342.672 i Y UTM 4.584.032 (aproximades).

Expedient i sol·licitant : ACA_2020_EXP_ACA002CONC_00000175 Sr. ALBERT BARRIS MALAGRABA i Sra.
ESTEFANY ROCAS DUPONT

Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud de concessió d'un aprofitament consistent en un pou (POU LES UXOLES)
ubicat en la parcel·la 325 del polígon 5 del municipi de Viladamat (Alt Empordà), a les coordenades ETRS89
UTM 31N X: 506.625 i Y 4.665.057 per a ús de reg agrícola d'una superfície de 4,4 hectàrees. El volum màxim
de la concessió serà de 9.500 m3/any, un cabal màxim diari de 400 m3/dia i un cabal màxim instantani de 5
L/s (18 m3/hora).

Expedient i sol·licitant : CC2021000200 COMUNITAT D'USUARIS D'AIGUA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud de concessió d'un aprofitament del riu Llobregat, en les coordenades UTM
ETRS89 31N X: 417.899 Y: 4.583.384 amb un cabal màxim de 200 L/s i un volum total d'1,50 hm3/a per a la
recàrrega de l'aqüífer de la Vall Baixa, condicionat al respecte del règim de cabals de manteniment estipulat i a
les directrius que es pugui fixar a la Comissió de desembassament del Llobregat. Aquesta actuació s'ha previst
conforme a les determinacions de l'article 45 (“Directrius per a la recàrrega dels aqüífers”) del Pla de gestió
vigent (Decret 1/2017, de 3 de gener). L'aigua captada del riu passa per una bassa de decantació i dues
d'infiltració que ha estat autoritzades per l'Agència Catalana de l'Aigua. La nova petició consisteix a afegir-hi
dues basses d'infiltració (núm. 4 i 5), amb la qual cosa es preveu assolir una superfície útil total de recàrrega
gestionada propera a 1,30 ha. Aquesta captació d'aigües superficials es podrà complementar amb aigua
regenerada impulsada des de l'ERA del Prat del Llobregat, tant a les 4 basses esmentades, ubicades al marge
esquerre del riu, dins el municipi de Molins de Rei, com a la que existeix fa anys al seu marge dret, dins el
municipi de Sant Vicenç dels Horts, de manera que la superfície total de recàrrega arribarà a 1,90 ha. En
primera instància, s'ha adoptat un volum màxim d'infiltració d'aigua regenerada de 5.000 m3/d (60 L/s en
continu) per tal de valorar els resultats obtinguts i protegir la qualitat de l'aigua extreta pels pous
d'abastament aigua avall, si bé es preveu incrementar-lo en funció de l'evolució observada al medi i de la
sequera.

Expedient i sol·licitant : CC2021000276 Sr. JORDI MUJAL FERRER

Objecte de la sol·licitud: Concessió d'aigües superficials formada per dos captacions directes, per a usos
domèstics de la masia Can Vilella, (exclòs l'ús de boca), reg de jardins, i reg agrícola de 50 arbres fruiters i 1
ha d'alfals o cirerers, a extreure entre els dos punts de captació directa d'una mateixa riera, la Riera Gran
(formada per la Riera Veciana més la riera de la Roda), al terme municipal de Copons (L'Anoia). Les
coordenades de les dues captacions directes de la Riera Gran són les següents: Captació 1 X- 375.689 Y-
4.612.025, i la Captació 2 X-375.885 Y-5 4.611.872 (aproximades). Es sol·licita un volum màxim de 5.000
m3/a per als usos domèstics de Cal Vilella i per al reg agrícola de 50 arbres fruiters i 1 ha d'alfals o cirerers, i
es fixa a més un cabal màxim instantani d'extracció d'1 L/s en cada una de les captacions directes per
minimitzar l'afecció a la modulació de cabals de manteniment.

Annex II

Expedient núm.: CC2022000171

L'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat d'ofici l'expedient d'extinció, per interrupció permanent de l'explotació
durant tres anys consecutius per causa imputable al titular, de la concessió d'aigües superficials del riu La
Muga per a ús industrial, inscrita provisionalment al Registre d'Aigües amb número A-0011522 a favor de
l'actual titular, TRANSPORTES CALSINA CARRÉ, S.L., consistent en una resclosa (ubicada a les coordenades
aproximades X-487.193, Y-4.687.707), al terme municipal de Boadella i Les Escaules (Alt Empordà).
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Expedient núm.: CC2022000359

L'Agència Catalana de l'Aigua ha acordat iniciar d'ofici l'expedient d'extinció, per interrupció permanent de
l'explotació durant tres anys consecutius per causa imputable al titular, de la concessió d'aigües subterrànies
inscrita al Registre d'aigües amb el número C-0000071, a favor d' Arrels CT Patrimoni i Projectes, SA, en el
terme municipal de Castellbisbal (Baix Llobregat).

Expedient núm.: FUE-2022-02858615

La Sra. MONTSERRAT CAELLES CULELL ha presentat sol·licitud d'expedient d'extinció per renúncia de la
concessió inscrita al Registre d'Aigües amb el número A-0013192, només pel que fa al pou ubicat al terme
municipal de Navàs (Bages), (a les coordenades aproximades X-393.879, Y-4.633.878), atès que l'altre pou
integrant de la concessió ha estat transmès a un tercer i és objecte d'un altre expedient.

(23.033.064)
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