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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2079/2018, de 12 de setembre, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del
Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages (exp. OAA20160013).
Fets
El 16 de juliol de 2015, el conseller de Territori i Sostenibilitat va emetre la resolució d'inici de la formulació del
Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages (en endavant, PDU).
El 4 d'abril de 2016, el secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya va enviar al
Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals la documentació per a iniciar el
procediment d'avaluació ambiental del PDU.
El 28 de juliol de 2016, el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals, un cop
efectuades les consultes a les administracions públiques afectades i el públic interessat, va emetre el document
d'abast del PDU.
En sessió de 26 d'octubre de 2016, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central va acordar
aprovar inicialment el Pla, el qual es va sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies a comptar
des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria. Simultàniament al tràmit d'informació pública, també es
van fer les consultes a les administracions públiques afectades i al públic interessat identificats al document
d'abast.
El 18 de gener de 2017, el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural va emetre l'informe corresponent sobre l'aprovació inicial on es valorava l'adequació del PDU i del seu
estudi ambiental estratègic a les consideracions del document d'abast.
El 21 de novembre de 2017, la secretària de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya va
trametre al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural la
sol·licitud d'annex del document d'abast, atès que de resultes de les al·legacions i els informes recollits durant
el període preceptiu d'exposició pública de l'aprovació inicial es va decidir, entre d'altres, incloure en l'àmbit del
PDU el terme municipal de Cardona, atesa la seva activitat minera.
El 28 de febrer de 2018, el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural va emetre l'annex corresponent de Cardona del document d'abast.
En sessió de 21 de març de 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central va acordar
aprovar inicialment per segona vegada el Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages, el qual es va ser
sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l'endemà de la darrera publicació
obligatòria. Simultàniament al tràmit d'informació pública, també es van fer les consultes a les administracions
públiques afectades i al públic interessat identificats al document d'abast.
Una vegada transcorregut el període d'informació pública i rebudes les al·legacions i els informes
corresponents, en data 25 de juliol de 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme esmentada va sol·licitar la
declaració ambiental estratègica del PDU i va presentar la documentació de l'expedient d'avaluació ambiental
estratègica, que es va completar posteriorment en dates 7 i 12 de setembre de 2018.
En data 12 de setembre de 2018, el Servei de Plans i Programes ha emès l'informe proposta de declaració
ambiental estratègica.
a) Descripció del Pla
El PDU estableix una nova ordenació dels espais vinculats al desenvolupament de l'activitat extractiva minera
de sal i potassa i el tractament de la matèria primera, amb els objectius específics següents:
- Garantir un encaix urbanístic, ambiental i infraestructural adequat de la segona planta de sal vacuum a
Súria i la conca del Cardener i d'altres instal·lacions encaminades a l'assoliment d'una producció de potassa
ambientalment sostenible.
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- Establir les cauteles necessàries a Sallent i la conca del Llobregat per a una retirada ordenada de l'activitat
minera actual i la creació de nous espais d'oportunitat econòmica, si s'escau.
- Possibilitar i establir els mitjans per a l'assoliment dels objectius ambientals i, en especial, la progressiva
eliminació dels dipòsits salins i la restauració dels espais que ara ocupen.
- Establir les determinacions i previsions necessàries per garantir el desenvolupament sostenible de l'activitat
minera i la indústria associada en el futur.
El Pla desenvolupa aquests objectius amb una sèrie de criteris aplicats al PDU, entre els quals destaquen els
criteris ambientals següents:
- Contemplar la producció de potassa i la gestió dels dipòsits salins com un tot.
- Establir els mecanismes que permetin la compatibilitat econòmica de l'explotació minera amb la
sostenibilitat ambiental pel que fa al consum d'aigua, la restauració i la mobilitat.
- Garantir l'observança de les mesures ambientals i establir mecanismes de seguiment integrals que
garanteixin la correcció de les afeccions ambientals.
Per assolir els objectius, l'abast de les propostes del PDU es divideix en quatre tipus ben diferenciats:
- Les determinacions, d'aplicació directa en el sòl no urbanitzable (en endavant, SNU) (determinacions que
comporten actuacions urbanístiques en SNU i determinacions a efectes normatius del SNU).
- Les directrius d'obligat compliment que cal desenvolupar pel planejament municipal.
- Les recomanacions, a estudiar, analitzar i desenvolupar, si s'escau, pel planejament municipal
- La delimitació i ordenació del sector d'interès supramunicipal.
Els principals municipis afectats per la proposta d'ordenació són Cardona, Súria, Sallent i Balsareny. S'hi
delimiten fins a 15 àmbits d'actuació, amb diferents graus d'intervenció. Els altres municipis estan afectats pel
pas d'algunes infraestructures relacionades (Callús, Manresa, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós del
Bages, Talamanca, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor).
Les propostes que afecten tot l'àmbit del Pla són:
- Modificació de l'article 7.6 del Pla director urbanístic del Pla del Bages quant a la regulació dels usos
extractius.
- Establiment d'un nou ús compatible en tot el sòl no urbanitzable per permetre les actuacions de restauració
dels dipòsits salins, la correcció d'afeccions ambientals (captació de surgències) i els accessos i altres
instal·lacions complementàries de l'activitat minera estrictament necessàries.
A continuació es resumeixen les propostes específiques més destacables o amb especial repercussió ambiental.
a.1) Cardona
Determinacions:
- PEU-02 Vall Salina: ampliar-hi l'àmbit per abastar el meandre del Cardener i proposar una ordenació
bàsica.
- Vall salina: ateses les condicions dels seus terrenys, caldrà garantir la continuïtat de les tasques de
manteniment regulars que actualment porten a terme les empreses concessionàries de les explotacions
mineres.
- Terrera vella: prioritzar la retirada del material salí romanent sens perjudici que eventualment es prevegin
altres alternatives a la remoció. Cal veure si de l'actualització del programa de restauració (PR) que s'està
tramitant se'n deriva alguna actuació urbanística.
- Terrera nova: el material salí s'ha retirat totalment tot i que hi queden fangs residuals a la base del dipòsit,
a l'eix de la vall. S'haurà de procedir al control de l'erosió del sòl i a la restauració de la coberta vegetal en
coherència amb el PR.
- Rierol salat: cal recuperar el recorregut natural alterat.
Directrius en sòl urbà:
- PMU 07-Industrial miner: l'empresa que explotava les terreres ha anunciat el seu cessament, per tant, es
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proposen tres alternatives obertes de futur.
a.2) Súria
Desenvolupament d'un nou sector d'interès supramunicipal:
- SUD Súria I-rieral del Tordell: nou sector urbanitzable delimitat discontinu de 76.043,95 m 2 de superfície.
Es proposa en continuïtat al sòl urbà consolidat del sector existent (clau DPM-Su.1), aprofitant aquest
avantatge de proximitat amb les instal·lacions existents. La peça d'aprofitament privat se situa en pendents del
terreny pronunciats. El seu objectiu principal és possibilitar la implantació d'instal·lacions per a la valorització
de la sal sòdica conjuntament amb les dues plantes de sal vacuum previstes dins les instal·lacions actuals. Una
segona peça discontínua (26.298,98 m2 ) limita al sud-oest amb la carretera C-1410, inclourà els equipaments
i les zones verdes. Índex d'edificabilitat bruta màxima 2 m3 / m2 sòl. L'ús és industrial vinculat al segon, tercer i
següents tractaments del mineral extret així com instal·lacions complementàries.
Determinacions en SNU:
- Es proposa un nou àmbit discontinu per a les noves instal·lacions de suport a la mineria en sòl no
urbanitzable (clau EM-Su.4).
- Els plans especials aprovats resten vigents i la regulació prevista al PDU no els contradiu: Pou de
Cabanasses i Àmbit d'accés a la rampa de la mina de Cabanasses.
- Es reconeix i regula l'Àmbit de la cinta mecanitzada (clau EM-Su.3)
- Es redefineixen els límits del dipòsit salí del Fusteret (clau DS-Su) en coherència amb la declaració
d'impacte ambiental de l'activitat i també se'n determina l'alçada màxima.
Directrius i recomanacions:
- Als àmbits Súria I (clau DPM-Su.1), del Pou 4 (clau DPM-Su.2) i de la Pobla Sud (clau DPM-Su.3) es duen a
terme una sèrie d'ajustos.
a.3) Sallent
Directrius:
- Àmbit afecte a la mineria (clau DPM-Sa.1): es reajusten els límits, es proposa una distància d'edificació a la
sèquia de Manresa de 15 m i atenció al risc d'inundabilitat i subsidència.
- Àmbit de desenvolupament condicionat de la Botjosa (clau DPM-Sa.2): s'agrupen diferents parts de
diferents sectors existents. El seu desenvolupament queda condicionat com en el cas de les basses de fang, a
la neteja i descontaminació del sòl ocupat pel dipòsit salí. Caldrà solucionar el desguàs de les basses. Es preveu
la restauració prioritària de la Botjosa a la del Cogulló, per criteris urbanístics i territorials.
- Àrea de la rampa, possible transformació a altres usos (clau DPM-Sa.3): el seu desenvolupament queda
pendent de l'estudi d'inundabilitat.
- Àmbit de desenvolupament del Mal Pas (clau DPM-Sa.4) i de la indústria Caminal (clau DPM-Sa.5): cal
desvincular-los i mantenir la seva transformació en residencial (Caminal).
- Àmbit de connector ecològic de la Corbatera (clau DPM-Sa.6): cal desvincular-lo i desclassificar-lo per
garantir la seva funció de connector ecològic.
Determinacions en SNU:
- Dipòsit salí del Cogulló (clau DS-Sa): es regula com a nova data màxima d'abocament el 30 de juny de
2019.
a.4) Balsareny
Directrius en sòl urbà:
- Àmbit de Vilafruns (clau DPM-Ba): es redibuixarà el límit nord del sector conforme a la realitat existent i
s'atendran els riscos geològics (despreniment i esfondrament). També es valorarà la ubicació d'espais no
edificats a l'extrem proper a la riera de Conangle per mantenir-los el més naturalitzats possible.
Determinacions en SNU:
- Dipòsit salí de Vilafruns (clau DS-Ba): mantenir i conservar el segellat i possibilitar les actuacions per
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garantir el manteniment del confinament o el trasllat definitiu del material salí en el futur.
a.5) Assoliment dels objectius ambientals
a.5.1) Restauració dels dipòsits salins
Els plans de restauració plantegen la restauració de la Botjosa i el Cogulló a partir del 30 de juny de 2017 per
mitjà de la dilució i la venda de sal. Pel que fa al Fusteret preveuen la seva restauració un cop cessada
l'activitat a Súria. La venda i/o dissolució es preveu que es produeixi amb un volum mig d'un milió de tones
anuals. A aquests efectes el PDU preveu el següent:
- Instal·lacions Sallent: reservar el sòl i mantenir la classificació de sòl urbà consolidat amb l'ús afecte a
l'activitat minera.
- Canonades abastament EDAR Manresa a les instal·lacions de Súria: en previsió que així ho reculli el Pla de
restauració i de l'acceptació de la sol·licitud de concessió d'aigua destinada a la dilució i/o rentat de sal, es
proposa la compatibilitat urbanística en els planejaments de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Súria.
- Canonada abastament EDAR Sallent a les instal·lacions de Sallent: es proposa especialment per al període
transitori, i sens perjudici que es pugui mantenir també com a complement del Pla de restauració del Cogulló i
la Botjosa.
- Canonada des dels pous salinitzats existents a Sallent: aigües amunt fins a les instal·lacions mineres.
Nova planta de producció de sal per a la restauració del Cogulló i la Botjosa: s'ha bastit a les instal·lacions de
Sallent per purificar sal.
a.5.2) Surgències
En compliment dels objectius de restauració és d'obligat compliment la compatibilitat urbanística dels
planejaments municipals per garantir el pas de les instal·lacions per fer possible la captació de les surgències
salines ordenada per sentència judicial com a mesura transitòria fins que els terrenys retornin al seu estat
natural. S'afegeixen de nou les surgències de Conangles a Balsareny. En aquest sentit, s'afegeix que
actualment s'estan redactant els projectes d'execució de rases dren al Cogulló, oest i nord-oest i a les
instal·lacions de Sallent, així com també s'ha presentat davant l'Agència Catalana de l'Aigua un projecte
constructiu per a la captació de les surgències salines de la comarca del Bages.
El PDU regula determinacions d'aplicació directa relacionades amb la restauració de les surgències (article 50).
Entre d'altres, es podrà tramitar un pla especial urbanístic autònom per poder tenir en un sol document les
actuacions que cal executar a diferents municipis i règims de sòl i programar les actuacions.
Directriu ambiental a la riera de Soldevila (article 63): a l'inici del tràmit de qualsevol autorització en sòl no
urbanitzable o planejament urbanístic per part de l'empresa concessionària en els àmbits del Cogulló i la
Botjosa (articles 45 i 58), l'Ajuntament ha de requerir la tramitació prèvia o simultània dels documents
urbanístics o autoritzacions necessaris per tal d'assolir la regeneració de la riera. Aquesta regeneració, més
enllà de l'obligatorietat de canalització de les surgències, es recomana que estableixi les actuacions de millora
de l'espai amb l'objectiu de recuperar-lo.
a.6) Període transitori
L'incident d'execució de sentència va canviar el termini d'abocament de residus salins fins a 30 de juny de
2018 (un any més de l'anterior) i que es podia prorrogar un any més.
La Comissió Tècnica d'Avaluació per al seguiment del període transitori, que es constitueix en el marc del Pla
d'ordenació urbanística municipal de Sallent vigent, regula l'adopció de mesures de control d'aquesta pròrroga i
va informar favorablement una segona pròrroga fins al 30 de juny de 2019. Així ho ha comunicat al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Programa aportat per l'empresa (mesures de gestió dels residus salins): quantifica el material salí produït
durant aquest període de l'ordre de 4,6 milions de tones. Inclou les mesures per reduir el material a acumular
en el Cogulló i conclou que els residus del període transitori es gestionaran mitjançant cinc mesures:
- Dipòsit al Cogulló (s'ha ampliat el termini)
- Transport en camió (de mineral i sal) a Súria
- Optimització del col·lector
- Millora del triatge
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- Purificació de sal amb el bastiment d'una nova planta a Sallent
a.7) Seguiment ambiental
La Comissió mixta de seguiment ambiental del PDU regulada per la normativa urbanística s'ha de constituir
abans de l'inici dels instruments de desenvolupament i execució previstos pel Pla, amb la finalitat de vetllar pel
compliment del seguiment ambiental i per l'aplicació de les mesures establertes en el Pla així com per la
proposta de noves mesures, si escau, en cas que es detecti que no s'assoleixen els objectius previstos. Estarà
integrada inicialment per:
- Òrgan promotor del document urbanístic: Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori
- Òrgan substantiu: Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
- Òrgan ambiental: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic
- Administracions actuants en el desenvolupament del PDU: Ajuntament de Súria, Ajuntament de Sallent,
Ajuntament de Balsareny i Ajuntament de Cardona
- Agència Catalana de l'Aigua
El seu objectiu serà comprovar que es porten a terme les mesures ambientals considerades en l'estudi
ambiental estratègic mitjançant una sèrie d'indicadors (tones de producció de potassa, de sal sòdica i d'altres
productes, balanç de material (sal i fangs) que es diposita al dipòsit salí del Fusteret, volum total de sal
acumulada en dipòsits salins, consum d'aigua, cabal d'aigua que s'evacua pel col·lector, concentració de clor de
l'aigua que s'evacua pel col·lector, volum de fangs evacuats pel col·lector, tendència de salinització dels
aqüífers i de les masses d'aigua superficials, i percentatge de transport de producció en ferrocarril) a mesurar
cada any o cada dos anys màxim, i que han de servir de base per a les tasques de la Comissió mixta, la qual
pot introduir nous indicadors justificadament.
En general, segons l'estudi ambiental estratègic (capítol 10), els aspectes objecte del seguiment són tots
aquells incorporats en la normativa del Pla, més els concretats en l'ordenació, amb especial incidència dels
ritmes entre l'increment d'explotació de potassa i la millora dels processos industrials, que convergeix al final
amb l'extinció completa dels dipòsits salins. El seguiment tindrà tres fases: estratègia, explotació minera i
indicadors, i determinacions del PDU (que inclou la captació de les surgències).
Els informes de seguiment ambiental tindran una periodicitat anual i documentaran el seguiment de gestió
ambiental i concretament els indicadors definits.
b) Informació pública i consultes
La documentació valora adequadament les consideracions fetes pels diferents actors que han intervingut en el
procés d'avaluació ambiental estratègica i es justifica el grau d'incorporació al PDU. En aquest sentit, es
recullen les consideracions de les administracions públiques afectades i entitats del públic interessat que van
fer aportacions durant l'elaboració del document d'abast, en l'annex del document d'abast, i durant ambdós
períodes d'informació pública i consultes.
En la primera aprovació inicial, durant el període d'informació pública i audiència als ajuntaments es van rebre
un total de 15 informes d'organismes i de 38 escrits d'al·legacions (12 dels quals es van presentar de manera
extemporània). En la segona aprovació inicial, durant el període d'informació pública i audiència als
ajuntaments es van rebre un total de 10 informes d'organismes i 19 escrits d'al·legacions, 8 d'ells
extemporanis.
El document resum i l'informe de participació indiquen com s'ha dut a terme la seva incorporació en cada cas,
o si escau, es justifica per què no s'han tingut en compte. En concret s'han tingut especialment en compte les
aportacions ambientals de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la Sub-direcció General de
Biodiversitat i Medi Natural, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i els
ajuntaments de Súria i Sallent.
Quant a l'informe de la Sub-direcció General de Biodiversitat i Medi Natural, segons l'informe de participació
s'han incorporat totes les seves prescripcions, llevat d'aquella que, en referència als àmbits de Súria I i Súria Irieral del Tordell, exposa que respecte el recinte de la planta de Súria seria convenient que les transformacions
previstes no traspassin la carretera actual. En resposta s'argumenta que el PDU no intervé en el límit del sòl
urbà vigent.
c) Avaluació
Quant al procediment d'avaluació ambiental estratègica seguit i a la documentació generada, s'adeqüen a les
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disposicions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i de la Llei 6/2009, del 28 d'abril,
d'avaluació ambiental de plans i programes.
En base a l'anàlisi duta a terme, des del punt de vista ambiental es valoren positivament les consideracions
realitzades en l'avaluació de les al·legacions presentades i es conclou que les modificacions introduïdes milloren
la integració ambiental del PDU. Finalitzada l'anàlisi tècnica complerta de l'expedient d'avaluació ambiental
estratègica també es conclou que les actuacions proposades han tingut en compte de forma efectiva els
principals requeriments ambientals detectats a l'àmbit d'estudi, i es recullen, majoritàriament, les mesures
ambientals que suposaran la minimització dels possibles impactes negatius.
L'estudi ambiental estratègic contempla mesures diverses per minimitzar i corregir els possibles efectes
ambientals negatius del desenvolupament de les estratègies del PDU (de manera complementària a les
mesures previstes en les declaracions d'impacte ambiental, els programes de restauració i els plans de gestió
dels residus miners de les activitats). Aquestes mesures tenen a veure principalment amb la connectivitat
ecològica, el paisatge, el control hidrològic, la protecció d'incendis, l'impacte lumínic, el soroll, el sanejament i
l'adaptació al canvi climàtic.
Les determinacions per garantir la sostenibilitat ambiental de l'activitat minera recollides en els articles 48, 49 i
50 de les normes urbanístiques són necessàries per possibilitar la consecució del objectius ambientals, així com
també la regeneració de la riera de Soldevila prevista en l'article 63. Tanmateix, per evitar un endarreriment en
aquesta consecució dels objectius ambientals també cal una actuació coordinada i eficient de totes les
administracions públiques implicades a l'hora de tramitar i autoritzar les diverses actuacions relacionades amb
la recuperació ambiental i dotació hídrica de l'activitat, la implantació de mesures de control i gestió ambiental
de les àrees de dipòsits salins o la restauració de les surgències.
Per això, en relació amb l'activitat de la Comissió mixta de seguiment ambiental del PDU, caldria que la
Comissió també vetllés per l'assessorament i la coordinació de les administracions públiques, en especial per tal
que l'empresa concessionària pugui executar de manera efectiva els projectes de captació de les surgències
salines en tot l'àmbit i de regeneració de la riera de Soldevila a Sallent.
Pel que fa a la periodicitat de l'activitat de la Comissió mixta de seguiment ambiental, atès que l'evolució de
l'activitat minera i la seva restauració es produeix en espais de temps relativament curts, convé que la
Comissió mixta es reuneixi tants cops com convingui durant l'any i mentre el PDU sigui vigent, a petició de
qualsevol dels seus membres.

Fonaments de dret
La disposició final vuitena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relativa als títols
competencials, estableix com a legislació bàsica de protecció del medi ambient determinats articles d'aquesta
Llei, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció.
La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, determina que són aplicables els articles de
caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada
en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els
plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.
La Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc normatiu a
Catalunya relatiu a l'avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi
ambient i que aprova l'Administració de la Generalitat, l'Administració local o el Parlament, d'aplicació en tot el
que no s'oposi a la legislació bàsica estatal.
L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental
estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan
ambiental.
L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria
de medi ambient.
L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat,
estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes.
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D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Resolc:

—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages amb
caràcter favorable.

—2 Establir que la Comissió mixta de seguiment ambiental del PDU ha de reunir-se periòdicament durant l'any
(com a mínim anualment) d'acord amb les necessitats del desenvolupament de l'activitat minera al Bages i la
seva restauració, una vegada constituïda abans de l'inici dels instruments de desenvolupament i execució
previstos pel PDU i mentre sigui vigent.
La Comissió pot convocar-se a petició de qualsevol dels seus membres i ha de desenvolupar les atribucions
que es determinen en les normes urbanístiques del PDU, d'acord amb el seguiment ambiental previst en
l'estudi ambiental estratègic. Així mateix, també ha de vetllar per l'assessorament i la coordinació de les
administracions públiques, en especial per tal que l'empresa concessionària executi de manera efectiva els
projectes de captació de les surgències salines en tot l'àmbit i la regeneració de la riera de Soldevila a Sallent.
Els informes de seguiment ambiental, amb una periodicitat anual, s'han de publicar al web del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

—3 Recordar que aquesta declaració ambiental estratègica es formula sens perjudici dels pronunciaments que
ha d'emetre l'òrgan ambiental en cada cas d'acord amb la legislació vigent en matèria d'avaluació ambiental,
amb motiu de la tramitació de plans o projectes que derivin del PDU o tinguin relació amb l'activitat minera al
Bages i la seva restauració.

—4 Indicar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 de la Llei 6/2009,
del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

—5 Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central i a la Secretaria
d'Hàbitat Urbà i Territori, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament
de Territori i Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o bé sens perjudici dels que siguin
procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre.
D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

Barcelona, 12 de setembre de 2018

Ferran Miralles i Sabadell
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(18.256.032)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

