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El Govern aprova dos convenis perquè l’Estat 
inverteixi 6,5 milions d’euros a l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya  
 

• La subscripció d’aquests convenis s’emmarca en el compliment 
de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya 

 
El Govern ha autoritzat la subscripció de dos convenis entre l’Administració de 
l’Estat i la Generalitat per tal de transferir 6,5 milions d’euros a l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC). D’aquesta xifra, una partida de 4 
milions d’euros procedent del Ministeri de Ciència i Innovació es destinarà al 
finançament de les infraestructures de l’IREC, mentre que els 2,5 milions 
restants, que aportarà l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético 
(IDAE), tindran com a finalitat finançar el desenvolupament de la planta 
d’assaigs d’energia eòlica marina a Tarragona, coneguda com a projecte Zèfir. 
 
La subscripció d’aquests convenis s’emmarca en el compliment de la 
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ja que 
aquests 6,5 milions d’euros serviran per completar les inversions previstes a 
Catalunya en els pressupostos de l’Estat del 2010. Aquesta inversió correspon 
al desplegament de l’acord entre el Govern de l’Estat i la Generalitat de 8 de 
novembre per un import de 500 milions d’euros, que serviran per liquidar les 
inversions pendents segons fixa la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut. 
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El Govern millora el sanejament del Pallars Sobirà amb 
la construcció de tres noves depuradores 
 

• S’habilitaran les estacions depuradores d’aigües residuals 
d’Isavarre, Sorpe i Borén, en el terme municipal d’Alt Àneu 

 
• S’invertiran prop de 837.000 euros en els treballs, finançats en un 

80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea 
 
El Govern ha impulsat la millora del sanejament a la comarca de Pallars 
Sobirà, mitjançant la construcció de tres noves depuradores en el terme 
municipal d’Alt Àneu. L’aprovació d’aquest acord, que millorarà la depuració 
de les aigües dels nuclis d’Isavarre, Sorpe i Borén, farà possible iniciar el 
desenvolupament del projecte i començar la recerca de terrenys per a les 
obres.  
 
El projecte, amb un pressupost total proper als 837.000 euros finançats en un 
80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, preveu la construcció d’una 
estació depuradora de tipus biològic per a cada un dels nuclis esmentats, i es 
dimensionarà per tractar un cabal total de 132 m3/dia. Les aigües residuals es 
recolliran mitjançant tres col·lectors de funcionament per gravetat amb una 
longitud total de 150 metres. 
 
Pel que fa al pressupost, queda desglossat de la manera següent:  
 

Depuradora Import 
Isavarre 308.985 euros 
Sorpe 304.754 euros 
Borén 223.234 euros 

 
La durada estimada per a l’execució de les obres previstes en el present 
projecte és de cinc mesos, a comptar des de l’ocupació física dels terrenys. 
L’aigua sanejada per aquestes plantes possibilitarà una reutilització indirecta o 
no planificada que contribuirà a mantenir el cabal ecològic de la conca de la 
Noguera Pallaresa i l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials 
aigües avall.  
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), 
aprovat pel Govern de la Generalitat el juliol del 2006, té l’objectiu de 
completar i millorar el sanejament de tota la població catalana. 
 
Actualment hi ha 401 depuradores construïdes a Catalunya, que donen servei 
a més de 500 municipis, cosa que suposa assegurar el sanejament del 95% 
de la població catalana.  
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Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de 
sanejament que estaran en funcionament amb una inversió total de 1.526 
milions d’euros. 
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El Govern impulsa el projecte de Parc Natural i 
Observatori de la Via Augusta, a Montmeló 
 

• Declara l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’execució 
del projecte, que afecta 25.540 metres quadrats corresponents als 
terrenys on s’ubica el jaciment arqueològic de Can Tacó 

 
El Govern ha declarat l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per 
l’execució del projecte de Parc Natural i Arqueològic Observatori de la Via 
Augusta, situat en el municipi de Montmeló. Es tracta del jaciment arqueològic 
de Can Tacó, amb una superfície afectada de 25.540 metres quadrats.  
 
El procediment expropiatori d’urgència, tal com disposen els articles 52 de la 
Llei d’expropiació forçosa i 56 del seu Reglament, és excepcional. Requereix 
per a la seva aprovació l’existència de circumstàncies que justifiquin aquesta 
excepcionalitat. En aquest sentit, l’Ajuntament de Montmeló ha acreditat 
l’existència de circumstàncies urgents i excepcionals fonamentades en la 
preservació del patrimoni cultural, el qual es troba en un procés greu de 
degradació, i de necessitat d’executar mesures de conservació preventiva 
urgents.  
 
El Govern va declarar bé cultural d’interès nacional el jaciment arqueològic 
ubicat en els terrenys de Can Tacó o Turó d’en Roina, el 28 d’octubre de 2008 
i va declarar d’interès social a efectes d’expropiació forçosa els terrenys de 
l’esmentat jaciment, el 26 de juny de 2009. 


