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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI d'informació pública del Projecte modificat de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors
en alta de Borredà (Berguedà), de la llista de béns i drets afectats per les obres i del punt d'abocament a la
riera de Merdançol (clau S-AA-00278-P1).
L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Resolució de 30 de març de 2017 i en compliment de les
disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i
presentació de reclamacions del Projecte modificat de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en
alta de Borredà (Berguedà), de la llista de béns i drets afectats per les obres i del punt d'abocament a la riera
de Merdançol, el qual resta a disposició del públic durant el termini d'un mes, a comptar del dia de la publicació
d'aquest Anunci en el DOGC i en hores d'oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Borredà, Plaça Major, 14, 08619 Borredà.
També es podrà consultar el projecte a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua a la següent adreça: http://acaweb.gencat.cat/aca/projectesobresip.
Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres
projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d'al·legacions que considerin pertinents
en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i
els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de
l'article 17 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu
Reglament de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics
sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions
per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els
drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el
que estableix la legislació vigent.
El present projecte 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, on es fa referència a que l'aprovació de projectes
corresponents a obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració
d'urgent ocupació dels béns i drets afectats.

Barcelona, 12 d'abril de 2017

Silvia Esteve Garcia
Cap de Departament de Gestió Administrativa
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Finca de projecte núm.: 1
Parcel·la: 96
Polígon: 4
Titular: Cervera Puig, José Ramon i Cervera Puig, Miguel
Superfície de servitud, en m2: 222
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 365
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 2
Parcel·la: 70520-01
Titular: Ajuntament de Borredà
Superfície de servitud, en m2: 207
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 265
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 3
Parcel·la: 98
Polígon: 4
Titular: Vilardell Bosch, Jose
Superfície a expropiar, en m2: 648
Superfície de servitud, en m2: 196
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.017
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 4
Parcel·la: 97
Polígon: 4
Titular: Ajuntament de Borredà
Superfície a expropiar, en m2: 86
Superfície de servitud, en m2: 54
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 18
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 5
Parcel·la: 99
Polígon: 4
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Titular: Vilardell Bosch, Jose
Superfície a expropiar, en m2: 5
Superfície de servitud, en m2: 43
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 125
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 6
Titular: Ajuntament de Borredà
Superfície de servitud, en m2: 24
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 7
Parcel·la: 9013
Polígon: 3
Titular: Ajuntament de Borredà.
Superfície de servitud, en m2: 5
Naturalesa: Urbana

(17.102.087)
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