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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE
Català d’Energia, i en ús de les atribucions que
em són conferides,
ORDENO:
Article únic
Modificar l’article 12.2 de l’Ordre TRI/315/
2006, de 14 de juny, per la qual s’aproven les
bases reguladores per subvencionar la realització
d’instal·lacions d’energies renovables a corporacions locals i s’obre la convocatòria per a l’any
2006, que queda redactat de la manera següent:
“12.2 A la vista de l’expedient i a proposta
del gerent de l’ICAEN, el director de l’ICAEN
emetrà la corresponent resolució sobre sol·licituds de subvencions, degudament motivada,
previ el tràmit d’audiència, del qual se’n podrà
prescindir quan no figurin en el procediment ni
es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 13 de juliol de 2006
JORDI VALLS I RIERA
President del Consell d’Administració
(06.200.138)

*

ACORD
CPT/85/2006, de 29 d’agost, pel qual s’aprova la
constitució del Consorci per a la Recuperació i
Conservació del Riu Llobregat i se n’aproven els
Estatuts.
Atès que l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, preveu que el Govern pot acordar
la constitució de consorcis entre la Generalitat
i altres administracions públiques per a finalitats d’interès comú o amb entitats privades sense
ànim de lucre que tinguin finalitats concurrents
amb les de l’Administració i que els estatuts dels
consorcis han de determinar-ne les finalitats i les
particularitats del règim orgànic, funcional i financer;
Atès que a finals de desembre de 2004 diferents partits polítics amb representació parlamentària al Congrés del Diputats varen plantejar
la necessitat de dur a terme una actuació decidida per fer possible un pla d’integració de les
actuacions hidràuliques i ambientals per la recuperació i regeneració del riu Llobregat;
Atès que aquestes propostes, expressades per
mitjà de proposicions no de llei i esmenes als
pressupostos de l’Estat, també feien referència
a l’existència de diferents compromisos pendents per part del Govern de l’Estat a Catalunya,
que es derivarien del no-compliment dels acords
establerts en el Protocol de cooperació entre el
Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat
i els ajuntaments de Sant Boi, el Prat, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat per
al desenvolupament de les infraestructures
ferroviàries d’alta velocitat, signat el 10 d’octubre de 2001 a Madrid (en concret, l’apartat
f) d’aquest protocol assenyala que el Ministeri de Foment es compromet a realitzar la regeneració dels marges del riu Llobregat per un
import màxim de 27.000.000 d’euros);
Atès que les actuacions de regeneració dels
marges del riu Llobregat encara no s’han dut a
terme en l’actualitat;
Atès que el tram baix del riu Llobregat i el seu
delta presenta un deteriorament ambiental com
a conseqüència de les diferents intervencions
que s’han produït d’ençà de la posada en marxa de l’anomenat Pla Delta;
Atesa la confluència d’interessos i competències entre l’actual Ministeri de Medi Ambient
i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s’ha considerat convenient establir una fórmula de col·laboració entre ambdues parts que faci possible
la consecució de solucions integrades i sostenibles per al riu Llobregat i el seu delta afectat per
la realització d’infraestructures d’àmbit estatal,
a les quals es destinarà la totalitat del pressupost
que estableix la partida pressupostària 23 05
452A 753, Conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la millora i regeneració ambiental
del Llobregat, dels pressupostos generals de
l’Estat per al 2006 i equivalents per als anys
següents, distribuïts amb les anualitats següents:
Any 2006: 7.000.000,00 d’euros.
Any 2007: 9.000.000,00 d’euros.
Any 2008: 11.000.000,00 d’euros.

El conveni de referència contempla l’execució
d’actuacions en dos àmbits territorials, que són:
a) Recuperació ambiental i paisatgística de
les riberes i dels espais fluvials del riu Llobregat
al seu pas per la comarca del Baix Llobregat,
amb un pressupost estimat de 12.000.000 d’euros.
b) Actuacions de millora i regeneració ambiental en el delta del Llobregat amb relació al
medi aquàtic, a la recuperació de la biodiversitat
i al condicionament per a l’ús públic i divulgatiu, amb un pressupost estimat de 15.000.000
d’euros.
Atès que les actuacions al riu Llobregat requereixen de l’entesa de totes les administracions implicades que actuen en aquest territori,
tant a nivell local, com autonòmic, com estatal,
la creació del Consorci per a la Recuperació i
Conservació del Riu Llobregat (en endavant,
Consorci), com a entitat pública consorciada, es
constitueix com una figura de caràcter administratiu estratègica per a l’impuls, articulació i
coordinació d’acords de col·laboració i cooperació tècnica i econòmica.
L’àmbit d’actuació del Consorci és el constituït pels espais del conjunt del sistema fluvial de
la conca del riu Llobregat a la comarca del Baix
Llobregat. S’exceptuen de l’àmbit d’actuació del
Consorci els espais corresponents al Pla especial dels espais naturals i de les seves àrees de
connexió en el delta del Llobregat.
Per tot això, d’acord amb el que preveu l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat, a proposta del
conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d’acord
amb l’article 4.2 del Decret 248/2005, de 15 de
novembre, la Comissió de Govern de Política
Territorial acorda:
—1 Constituir el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, el qual estarà integrat pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metroplitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i Tractament
de Residus, la Diputació de Barcelona, l’Administració General de l’Estat mitjançant el Ministeri de Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, que tindrà encomanades, entre altres funcions:
a) L’estudi, la proposta i la gestió d’accions
d’interès general referents al sistema fluvial, les
rieres, les torrenteres, els marges, les terrasses
fluvials, el delta i els espais directament relacionals amb els anteriors, referits tots al riu Llobregat en el tram que discorre per l’àmbit de la
comarca del Baix Llobregat, tot això en tant que
àmbits naturals i seminaturals i ecosistemes amb
incidència en el medi ambient.
b) L’estudi, la proposta i la gestió d’actuacions en matèria de paisatges en tant que eix vertebrador de l’àmbit metropolità amb una clara
incidència en l’escenari on es desenvolupa la
vida de milions de persones.
c) La intervenció a efectuar en el conjunt del
sistema fluvial de riu Llobregat per recuperarlo com a espai natural i com a àmbit per a les
activitats d’oci dels ciutadans, en especial dels
habitants dels municipis riberencs tot garantint
el necessari i periòdic manteniment dels espais
recuperats.
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d) L’establiment d’acords de col·laboració i
cooperació tècnica i econòmica amb altres entitats públiques i privades que puguin tenir interès en assolir els objectius del Consorci.
e) L’acció sobre els espais esmentats a l’apartat 4.1 mitjançant el planejament i la gestió urbanística per encàrrec o delegació dels ens consorciats. En aquest cas el Consorci tindrà la
consideració d’administració urbanística especial, d’acord amb la legislació urbanística catalana.
f) Serà també objecte del Consorci les propostes d’actuacions urbanístiques que tenen com
a finalitat propiciar els objectius de recuperació
i conservació, així com del usos socials dels espais fluvials del seu àmbit.
—2 Aprovar els Estatuts del Consorci per a la
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat,
que s’incorporen a l’annex d’aquest Acord.
—3 Acordar la publicació d’aquest Acord en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 29 d’agost de 2006
ERNEST MARAGALL I MIRA
Secretari del Govern
ANNEX
Estatuts del Consorci per a la Recuperació i
Conservació del Riu Llobregat
I. Disposicions generals
Article 1
Naturalesa jurídica
1.1 El Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, de conformitat amb
aquests Estatuts, es constitueix, inicialment, com
a entitat pública consorciada entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus, la Diputació
de Barcelona, l’Administració General de l’Estat mitjançant el Ministeri de Medi Ambient, i
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
1.2 El Consorci, format amb caràcter voluntari, és de naturalesa administrativa i té personalitat jurídica pròpia. En conseqüència, pot realitzar actes d’administració i disposició de béns,
subscriure contractes, defensar judicialment i
extrajudicialment els seus drets i, en general, tots
els actes necessaris per assolir, d’acord amb la
legislació aplicable a cada supòsit, els objectius
establerts en aquests Estatuts.
1.3 El nombre de membres del Consorci
podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats
públiques o privades, aquestes últimes sense
ànim de lucre, l’activitat de les quals estigui en
total consonància amb els objectius del Consorci
i es comprometin a fer aportacions regulars per
al seu funcionament.
Article 2
Denominació, durada i domicili
2.1 El Consorci s’anomenarà Consorci per
a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat (en endavant, Consorci).
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2.2 El Consorci té una durada indefinida.
2.3 La seu social estarà ubicada en el domicili del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Article 3
Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del Consorci serà el constituït pels espais del conjunt del sistema fluvial de la conca del riu Llobregat a la comarca del
Baix Llobregat. S’exceptuant del àmbit d’actuació del Consorci els espais corresponents al Pla
especial dels espais naturals i de les seves àrees de connexió en el delta del Llobregat.
Article 4
Objecte i finalitat
L’objecte del Consorci és:
4.1 L’estudi, la proposta i la gestió d’accions
d’interès general referents al sistema fluvial, les
rieres, les torrenteres, els marges, les terrasses
fluvials, el delta i els espais directament relacionals amb els anteriors, referits tots al riu Llobregat en el tram que discorre per l’àmbit de la
comarca del Baix Llobregat, tot això en tant que
àmbits naturals i seminaturals i ecosistemes amb
incidència en el medi ambient.
4.2 L’estudi, la proposta i la gestió d’actuacions en matèria de paisatges en tant que eix
vertebrador de l’àmbit metropolità amb una
clara incidència en l’escenari on es desenvolupa la vida de milions de persones.
4.3 La intervenció a efectuar en el conjunt
del sistema fluvial de riu Llobregat per recuperar-lo com a espai natural i com a àmbit per a
les activitats d’oci dels ciutadans, en especial els
habitants dels municipis riberencs tot garantint
el manteniment necessari i periòdic dels espais
recuperats.
4.4 L’establiment d’acords de col·laboració
i cooperació tècnica i econòmica amb altres
entitats públiques i privades que puguin tenir
interès en assolir els objectius del Consorci.
4.5 L’acció sobre els espais esmentats a
l’apartat 4.1 mitjançant el planejament i la gestió
urbanística per encàrrec o delegació dels ens
consorciats. En aquest cas el Consorci tindrà la
consideració d’administració urbanística especial, d’acord amb la legislació urbanística catalana.
4.6 Serà també objecte del Consorci les
propostes d’actuacions urbanístiques que tenen
com a finalitat propiciar els objectius de recuperació i conservació, així com del usos socials
dels espais fluvials del seu àmbit.
II. Òrgans de govern, administració i consulta
Article 5
Òrgans de govern i administració
El govern i l’administració del Consorci correspon a:
a) La Junta de Govern.
b) El president.
c) El gerent.
Article 6
La Junta de Govern
6.1 La Junta de Govern és l’òrgan rector
que mitjançant la deliberació i la decisió exerceix de manera col·legiada el govern del Consorci.
6.2 Està format pels següents membres:
a) Quatre representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

b) Un representant de la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
c) Un representant de la Diputació de Barcelona.
d) Un representant de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus.
e) Dos representants de l’Administració
General de l’Estat.
f) Sis representants de la Generalitat de Catalunya.
6.3 Els membres de la Junta de Govern
seran nomenats per cadascuna de les institucions a les quals representen, les quals podran
remoure el seu representant i designar-ne un de
nou sempre que ho considerin oportú.
6.4 La durada dels càrrecs coincideixen amb
la dels mandats electorals municipals.
6.5 Correspon a la Junta de Govern:
a) El nomenament i la destitució del gerent
a proposta del president.
b) La proposta de modificació d’aquests
Estatuts, sens perjudici de la necessitat també
de l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
c) L’aprovació del pressupost, dels plans i dels
programes d’actuació anuals.
d) L’aprovació dels comptes anuals i de la
memòria de gestió dels serveis.
e) L’admissió de nous membres del Consorci.
f) La dissolució i la liquidació del Consorci.
g) L’aprovació de la plantilla de personal, les
retribucions i el procés per a la seva selecció.
h) La designació del secretari, tresorer i interventor del Consorci.
i) L’aprovació de la reglamentació interna del
Consorci.
j) Valorar i informar la contractació d’estudi i recerques.
k) Organitzar els serveis del Consorci, determinar la plantilla de personal, aprovar les adscripcions i els cessaments, la dedicació del personal i els encàrrecs de funcions.
l) Autoritzar adquisicions, contractació de
béns, disposicions del patrimoni del Consorci,
amb facultat de subscriure aquells contractes
necessaris per assolir les seves finalitats.
m) Designar i/o admetre els ens, organismes
i entitats que formaran part del Consell de Cooperació.
n) Totes aquelles competències que la legislació de règim local atribueixi als plens municipals i que aquests Estatuts no atribueixin a un
altre òrgan del Consorci.
6.6 La Junta de Govern pot delegar en el
president, vicepresident i en el gerent l’exercici de les seves atribucions llevat de les esmentades en els apartats a), b), c), e), f), g), i) i m).
Article 7
Secretari, interventor i tresorer
Actuaran com a secretari, interventor i tresorer del Consorci els funcionaris d’habilitació
nacional designats per la Junta de Govern d’entre els quals ho siguin dels ens locals que en
formen part.
Article 8
Competències del president del Consorci
8.1 El càrrec de president del Consorci correspon al conseller del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El president serà el representant a tots els
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efectes del Consorci i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota
classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol
ordre i jurisdicció, així com davant tot tipus de
persones públiques i privades, físiques i jurídiques. El president ho és també del Consell de
Cooperació.
L’exercici del càrrec de president comportarà
també les funcions següents:
a) Convocar i presidir les sessions de la Junta
de Govern i del Consell de Cooperació.
b) Autoritzar les depeses i adjudicar i formalitzar contractes fins a un import màxim de divuit mil euros, sempre que no se superin les
dotacions pressupostàries de l’any en curs.
c) Les funcions que li siguin atorgades per la
Junta de Govern.
d) Sancionar els treballadors i funcionaris,
llevat dels casos que la legislació de règim local
atribueix determinades competències al Ple municipal, en quins casos la competència serà de
la Junta de Govern del Consorci.
e) Proposar el nomenament i cessament del
gerent.
f) Proposar a personalitats de reconeguda
vàlua o destacades en l’estudi o defensa del Baix
Llobregat per formar part del Consell de Cooperació.
8.2 El vicepresident serà nomenat pel president entre els membres de la Junta de Govern
que siguin representants d’alguna de les administracions locals consorciades. El vicepresident
substitueix el president i assumeix les seves atribucions en cas de vacant, absència o malaltia.
També pot exercir les funcions que el president
li delegui.
Article 9
El gerent
9.1 El gerent serà nomenat per la Junta de
Govern a proposta del president. També correspondrà a la Junta la seva destitució.
9.2 Correspon al gerent les funcions executives i les competències que específicament li
encomani el president o li delegui la Junta de
Govern.
9.3 El gerent podrà disposar d’un equip
tècnic de gestió per executar els acords dels
òrgans de govern i les directrius d’aquest.
9.4 Correspon al gerent formular els comptes anuals per a la seva aprovació per la Junta
de Govern.
Article 10
El Consell de Cooperació
10.1 El Consorci comptarà amb un Consell
de Cooperació que es constitueix com a òrgan
de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l’àmbit d’actuació del Consorci.
10.2 Podran formar part del Consell de
Cooperació:
a) Els organismes, entitats i empreses tant del
sector públic com privat que representin interessos vinculats als espais naturals de la conca
del Llobregat dins la comarca del Baix Llobregat.
b) Les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades als
espais naturals de la conca del Llobregat dins la
comarca del Baix Llobregat que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió
al Consell de Cooperació i que aquesta sigui
admesa.
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c) Universitats i centres de recerca que tinguin com a àmbit d’estudi el Baix Llobregat.
d) Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l’estudi o la defensa del Baix Llobregat que siguin proposades pel president.
III. Règim funcional i personal
Article 11
Règim general de funcionament
11.1 La Junta de Govern farà sessions, que
tindran caràcter públic, com a mínim dues vegades l’any. Es reunirà en totes les ocasions en
què el president la convoqui, a iniciativa pròpia
o a sol·licitud d’una tercera part dels seus membres.
11.2 De cada sessió en serà aixecada l’acta
corresponent, en la qual es farà constar, si s’escau, els vots particulars contraris als acords
adoptats i els motius que els justifiquen.
11.3 Les convocatòries es faran per escrit
amb la corresponent ordre del dia i hauran de
ser notificades, amb una antelació de dos dies
hàbils, als seus membres.
11.4 Per iniciar les sessions es considerarà
que existeix quòrum en primera convocatòria
si hi són presents la meitat dels seus membres.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja
hora més tard, només serà necessària l’assistència de tres membres.
En tot cas serà necessària per a la vàlida celebració de la sessió d’assistència del president
i el secretari o qui legalment els substitueixin.
Article 12
Acords
12.1 Els acords de la Junta de Govern seran aprovats per majoria dels assistents, llevat
dels supòsits en què aquests Estatuts estableixin un règim diferent. El president tindrà vot de
qualitat en la Junta de Govern.
12.2 En la Junta de Govern caldrà el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:
a) Aprovació i modificació d’aquests Estatuts.
b) Aprovació dels reglaments interns de funcionament.
c) Integració i separació d’entitats del Consorci.
d) Dissolució i liquidació del Consorci.
12.3 L’alteració dels Estatuts que impliqui
una modificació de la voluntat inicial, ha de
seguir el mateix procediment que per a la seva
aprovació.
Article 13
Règim del personal
13.1 El personal del Consorci podrà ser
personal propi, o bé podrà tractar-se de personal adscrit, que provindrà de les administracions que formen part del Consorci. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionament
intern del Consorci i mantindran els seus drets
i deures establertes en la normativa que els sigui d’aplicació i romandran en la situació administrativa o laboral que tinguin en les seves administracions d’origen.
13.2 Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit tindran a tots els efectes
la consideració de tasca pròpia del Consorci.
13.3. L’adscripció de personal al Consorci es
farà d’acord amb els procediments establerts en
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la legislació vigent i amb la necessària aprovació de la Junta de Govern.
IV. Patrimoni i règim financer
Article 14
Patrimoni
El Consorci podrà tenir patrimoni propi afectat pels fins específics per als quals s’ha constituït i comprendrà els béns, les instal·lacions i els
objectes adscrits al Consorci al moment de la
seva constitució i els que adquireixi en el seu
futur.
Els béns de domini públic i els patrimonials
que els ens associats adscriguin al Consorci per
al compliment dels fins d’aquest conserven la
qualificació originària.
El Consorci té sobre les obres, els béns i les
instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats
estatutàries.
Article 15
Aportacions inicials
L’aportació inicial de les administracions
consorciades es determina en l’acord de constitució i en els posteriors d’adhesió d’altres administracions.
Article 16
Règim economicofinancer
16.1 Els recursos econòmics amb els quals
pot comptar el Consorci són:
a) Les aportacions de les entitats públiques
consorciades. En aquest sentit les aportacions
de les administracions consorciades han de ser
fixades mitjançant acord de la Junta de Govern
sobre la base d’un conveni de finançament.
b) Subvencions, aportacions i donacions
d’entitats de dret públic o privat.
c) Les operacions de crèdit.
d) Ingressos obtinguts per la prestació de
serveis, el rendiment del seu patrimoni i de
qualsevol altres, que li puguin correspondre
d’acord amb les lleis.
16.2 Amb aquests recursos, el Consorci ha
de cobrir les seves despeses de funcionament i
les inversions necessàries per al normal exercici
de les seves funcions. Només de manera excepcional, el Consorci podrà recórrer a les fórmules d’endeutament previstes a l’apartat anterior.
16.3 La comptabilitat del Consorci s’ha
d’ajustar al que estableixen les normes aplicables en matèria de comptabilitat pública.
Article 17
Fiscalització
17.1 El control de caràcter financer en el
Consorci s’efectuarà mitjançant procediments
d’auditoria, els quals substituiran la intervenció
prèvia de les operacions corresponents i tindrà
com a objecte comprovar el funcionament economicofinancer del Consorci.
17.2 Les auditories esmentades en l’apartat
anterior s’efectuaran sota la direcció d’un interventor, funcionari públic d’una de les administracions consorciades, designat pel Junta de
Govern, i d’una manera anual, de l’1 de febrer
al 31 de març, amb referència a l’exercici anterior; l’informe de l’auditoria s’haurà de lliurar
abans del 30 d’abril següent.
17.3 El Consorci està subjecte a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
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i, si escau, del Tribunal de Comptes, d’acord amb
les competències respectives d’aquests dos òrgans de fiscalització.
V. Separació de membres i dissolució de l’entitat
Article 18
Separació dels membres del Consorci
La separació del Consorci d’alguns dels seus
membres, a petició de la part interessada, podrà realitzar-se amb un avís previ de sis mesos,
sempre que no siguin perjudicats els interessos
generals que el Consorci representa, que la institució que se’n separi estigui al corrent dels seus
compromisos anteriors i garanteixi la liquidació
de les seves obligacions pendents i aprovades
fins al moment de la separació.
Article 19
Dissolució i liquidació del Consorci
19.1 El Consorci, amb el quòrum que s’assenyala a l’article 12.2 d’aquests Estatuts, es
dissoldrà per:
a) Compliment de l’objecte del Consorci.
b) Incompliment de l’objecte del Consorci.
c) Per mutu acord dels membres que integren
el Consorci.
d) Inviabilitat de la seva continuació amb els
membres restants en el cas que es produeixi, de
conformitat a l’article 18 d’aquests Estatuts, la
separació d’algun/s dels seus membres.
e) Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats del Consorci.
f) Transformació del Consorci en una altra
entitat.
19.2 L’acord de la Junta de Govern sobre la
dissolució del Consorci haurà de ser ratificat pels
òrgans competents dels seus membres i especificarà la manera de liquidar l’actiu i el passiu i
de revertir les obres o instal·lacions existents a
les administracions consorciades, basant-se en
la ponderació dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens associat al llarg
de la durada del Consorci.
Article 20
Règim jurídic
20.1 El Consorci, com a ens públic, es regirà
per aquests Estatuts, pel seu Reglament de règim intern i, supletòriament, per les disposicions de règim local i la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i per la Llei estatal 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
20.2 Els acords i resolucions del Consorci
es publicaran o es notificaran en la forma prevista en la legislació aplicable en la matèria, sens
perjudici de donar-los, si s’escau, la màxima
difusió pública.
20.3 Els acords i les resolucions dels òrgans
del Consorci exhaureixen la via administrativa
i en contra s’hi podrà interposar potestativament
recurs de reposició davant el mateix òrgan en
el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu davant els òrgans judicials competents
de la jurisdicció contenciosa administrativa en
el termini de dos mesos.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà d’aplicació per
al funcionament dels seus òrgans el que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
(06.201.138)

RESOLUCIÓ
MAH/2878/2006, de 29 d’agost, per la qual es fa
públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental
del Projecte d’ampliació i adequació a la Llei 3/
1988 d’una explotació porcina de producció de
garrins i engreix, emplaçada a la Partida. Serra
Brisa, polígon 13, parcel·les 12 a 18 i polígon 8,
parcel·les 2 a 6, al terme municipal d’Aitona.
Expedient LA20020079.
Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió
del dia 1 de febrer de 2005, va adoptar l’Acord
de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació i adequació a la Llei 3/1988 d’una
explotació porcina de producció de garrins i
engreix, emplaçada a la Partida. Serra Brisa, polígon 13, parcel·les 12 a 18 i polígon 8, parcel·les 2 a 6, al terme municipal d’Aitona, promogut per l’empresa Miquel Palau Ibars,
RESOLC:
Donar publicitat a l’esmentat Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació i adequació a la Llei 3/1988 d’una explotació porcina de producció de garrins i engreix,
emplaçada a la Partida. Serra Brisa, polígon 13,
parcel·les 12 a 18 i polígon 8, parcel·les 2 a 6, al
terme municipal d’Aitona.
Barcelona, 29 d’agost de 2006
MARIA COMELLAS I DOÑATE
Directora general de Qualitat Ambiental
ACORD
d’1 de febrer de 2005, de declaració d’impacte
ambiental del Projecte d’ampliació i adequació
a la Llei 3/1988 d’una explotació porcina de
producció de garrins i engreix, emplaçada a la
Partida. Serra Brisa, polígon 13, parcel·les 12 a
18 i polígon 8, parcel·les 2 a 6, al terme municipal
de d’Aitona, promogut per l’empresa Miquel
Palau Ibars. Expedient LA20020079.
Descripció del projecte i de l’estudi d’impacte
ambiental.
a) L’ampliació presentada, segons el projecte
redactat pel senyor Francesc Miret Bellido,
enginyer tècnic agrícola, consisteix en la construcció de tres naus noves a afegir a les 6 naus
ja existents. Es preveu també la reforma interna de la nau d’engreix i la construcció d’una
bassa de purins amb capacitat de 300 m3.
La capacitat actual és de 250 places de reproductores en cicle tancat, i amb l’ampliació de
l’explotació el total serà de 500 places de repro-

ductores, 6 verros, 50 truges de reposició i 2.822
places d’engreix.
El maneig dels animals es farà sense palla i
les dejeccions dels animals aniran a parar a fosses
de recepció internes des de les quals es traslladaran a la bassa exterior projectada.
L’abastament d’aigua a la finca es realitza
mitjançant el subministrament del pantà de la
Comunitat de Regants que rep l’aportació d’aigua del canal d’Aragó i Catalunya, així com la
finca disposa d’un pantà propi. El consum anual
d’aigua previst serà de 5.500 m3 destinats a
l’abeurament dels animals i 1.000 m3 destinats
a la neteja de les instal·lacions.
b) L’estudi d’impacte ambiental analitza de
forma prèvia a l’execució del projecte l’estat
inicial dels factors ambientals, estableix els efectes previsibles sobre els factors ambientals i
defineix les mesures preventives i correctores de
l’impacte.
c) Els residus generats per l’activitat són els
següents:
Descripció: Residus agroquímics
Classe: P
Codi (*): 020108
Producció: 200 kg/any
Descripció: Animals morts
Classe: NP
Codi (*): 020102
Producció: 39 m3/any
Descripció: Dejeccions (purins) Gestionats fora
del marc de l’explotació ramadera
Classe: NP
Codi (*): 020106
Producció: 0 m3/any
(*) Codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER).
Per a la gestió dels residus es disposa d’una
fossa de cadàvers amb una capacitat total de
40 m3.
d) Emissions generades a les aigües.
No hi ha abocament d’aigües residuals ja que
aquestes es gestionen juntament amb les dejeccions ramaderes.
Capacitat i vulnerabilitat del medi receptor.
Els vectors ambientals de l’emplaçament de
l’explotació presenten una capacitat ambiental
global suficient per poder compatibilitzar l’activitat amb el medi i els recursos naturals.
La capacitat de bestiar en règim intensiu que
figura al Pla de gestió (P04920) és de 500 truges
amb garrins fins a 20 kg, 6 verros, 50 truges de
reposició i 2.822 porcs d’engreix (20-100 kg).
La generació anual prevista de nitrogen en les
dejeccions és de 29.992 kg.
Es preveu que aquest nitrogen es gestionarà
en el marc de l’explotació agrària, per a la qual
cosa al Pla de gestió s’aporten 178 ha en zona
no vulnerable (segons el Decret 283/1998).
L’activitat està situada a 1.800 m del nucli urbà
més proper. L’explotació porcina més propera
es troba a 500 m de distància.
Prescripcions tècniques i nivells d’emissió.
—1 Mesures relatives als residus.
a) Per als residus agroquímics.
L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectuarà en recipients tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests
residus perillosos no superarà els sis mesos.

