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AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

vaa

ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CADUCITAT DE L’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT A
MAR ATORGADA A BASE VIVA, SL

ANTECEDENTS DE FET
1.- El 23 de maig de 2014 es va resoldre la renovació de l’autorització d’abocament a mar de les
aigües residuals procedents de les instal·lacions d’aqüicultura ubicades a la platja del terme municipal
de Sant Pere Pescador que havia estat atorgada el 24 d’abril de 2009 a BASE VIVA, SL. La renovació
fixa una sèrie de condicions i té una vigència de 5 anys renovables automàticament.
D’acord amb l’anunci publicat al DOGC número 6541 de 16 de gener de 2014, l’entitat era titular
d’una concessió d’ocupació del domini públic marítimo-terrestre per a la captació i evacuació d’aigua
per a una explotació de piscifactoria de cria de llobarro fins l’11 de novembre de 2016.
2.- El 19 de desembre de 2014 el cos d’inspectors de l’Agència Catalana de l'Aigua va realitzar una
inspecció a l’establiment durant la que va constatar que l’activitat havia cessat i que, si bé la
infraestructura per a la captació d’aigua encara estava instal·lada, no es podia localitzar el punt
d’abocament.
3.- El 26 de novembre de 2018 es va trametre un ofici a BASE VIVA, SL per tal de recaptar informació
sobre la situació actual de l’abocament, que ha estat retornada pel Servei de correus sense que hagi
pogut ser notificada.

FONAMENTS DE DRET
1.- L’Agència Catalana de l’Aigua és competent per tramitar aquest expedient en virtut del que
disposen els articles 4.f) i 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
2.- Per a la regulació dels abocaments d’aigües residuals a mar són d’aplicació els principis generals
recollits a l’article 108 bis del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol, i les disposicions previstes a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, (especialment
els articles 56 a 62 i 73 a 81), i al seu Reglament general de desenvolupament, aprovat per Reial
decret 876/2014, de 10 d’octubre.
3.- L’article 79.1.b de la Llei de costes i el 165.1.b del seu Reglament preveuen que les autoritzacions
incorrin en caducitat quan hagin estat mancades d’utilització durant un període superior a un any,
sense justa causa.
En el present cas, per una banda i d’acord amb la inspecció de 19 de desembre de 2014, es té
constància que l’establiment ha cessat la seva activitat com a mínim des d’aquella data. Per altra
banda, també ha expirat la vigència de la concessió per la ocupació del domini públic marítimoterrestre de la que era titular BASE VIVA, SL, pel que queda justificada la procedència d’iniciar
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expedient de caducitat de l’autorització d’abocament a mar de les aigües procedents de la
piscifactoria ubicada a la platja de Sant Pere Pescador.
5.- La tramitació de l’expedient de caducitat s’ha de dur a terme d’acord amb el que preveu l’article
167 del Reglament general de costes.

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

En conseqüència,

ACORDO,
1.- Incoar expedient de caducitat de l’autorització d’abocament a mar de les aigües residuals
procedents de les instal·lacions d’aqüicultura ubicades a la platja del terme municipal de Sant Pere
Pescador que havia estat atorgada el 24 d’abril de 2009 a BASE VIVA, SL.
2.- Publicar aquest acord al DOGC, atesa la impossibilitat de notificar-li al titular de l’autorització,
trametent-ne còpia a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a l’exposició al tauler d’edictes, i fixar el
termini de VUIT DIES per tal que les persones que es considerin afectades puguin formular les
al·legacions que estimin pertinents en defensa de llurs interessos, d’acord amb allò que disposa
l’article 167.1.a del Reglament general de costes.
D’acord amb l’article 167.1.e del Reglament general de costes, el termini per resoldre aquest
expedient és de divuit mesos.

p.a. el Director de l’Àrea de Gestió del Medi (Res TES/2782/2012, DOGC 6276 de
18.12.2012)

Barcelona, 28 de març de 2019
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