
El projecte d’urbanització del PLA PARCIAL “CAN GASSIOT II aprovat definitivament, 
contempla abocar les aigües plujanes recollides als receptors i cunetes americanes dels carrers 
de l’urbanització, i les aigües plujanes recollides als pous de sanejament de les diferents 
parcel·les, a la nova xarxa de sanejament projectada en el sector, que es desenvolupa en 
aquest, i que travessa la urbanització existent Can Gassiot I, per finalment desembocar al rec 
existent sota d’aquesta.  
 
Aquest disseny de la instal·lació comporta que existeixi un llarg recorregut de nova canalització 
de sanejament desde la nova urbanització a través de la urbanització existent Can Gassiot I 
fins al punt d’abocament.  
 
Instal·lació sanejament Aigües Pluvials del projecte d’Urbanització Can Gassiot II aprovat 
definitivament 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’acord amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Molló i prèvia consulta a l’ACA, s’ha cregut 
oportú estudiar un nou traçat de la instal·lació,  concloent que seria més convenient que 
aquestes aigües s’aboquessin al rec existent sota la part esquerra de la nova urbanització Can 
Gassiot II (és el mateix rec on el P.U. projecte abocar les aigües pluvials, però en un punt més 
alt de la vessant). 
 
Aquest rec existent està situat sota el camí ramader que limita inferiorment la nova urbanització 
i discorre paral·lel a l’esquerra del límit de l’urbanització de Camí de Favars, fins a trobar el rec 
existent sota urbanització Can Gassiot I. 
 
Aquesta nova proposta comportaria disminuir la concentració de cabal abocat (el cabal 
resultant de les dues urbanitzacions) al rec existent sota la urbanització Can Gassiot I. 
 
També s’evitarien les molèsties derivades de la construcció de les canalitzacions a través de la 
urbanització existent, i no es crearien servituds en aquesta. 
 
La nova proposta no modifica el cabal estimat abocat al rec per la nova urbanització definit en 
el projecte d’urbanització aprovat definitivament. 
 
Proposta modificació instal·lació sanejament Aigües Pluvials Urbanització Can Gassiot II 
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