DEPT. DE VICEPRESIDÈNCIA, POL.DIG. I TERRITORI

SCUN/O0309/2020 / 071049 / N/3987996

CU: 2
Expedient:2020 / 071049 / N
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 2 de febrer de
2022, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord
següent:
La Modificació del Pla director urbanístic de l’activitat minera al Bages (en endavant MP
PDU), que afecta als termes municipals de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny ha estat
redactada per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
I.

Objecte

La MP PDU té els següents objectius:
Primer, permetre, dins l’àmbit del Pla director, dotar a l’activitat d’un espai per dipositar de
forma temporal la sal de procés que no troba sortida comercial, i que no té cabuda en
l’actual dipòsit salí del Fusteret.
Segon, estudiar la conveniència i oportunitat de compatibilitzar els usos miners en el sòl no
urbanitzable amb la implantació d’instalꞏlacions per a la producció d’energia renovable.
II.

Antecedents

En data 19 de setembre de 2018 el Conseller de Territori i Sostenibilitat aprova
definitivament el Pla Director Urbanístic de l’activitat minera al Bages (en endavant
PDUAMB), promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat (actual Departament de
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori) i tramitat per la Comissió territorial
d’urbanisme de la Catalunya Central.
El PDUAMB té com a objectiu bàsic ordenar els espais vinculats al desenvolupament de
l’activitat extractiva minera en relació amb la producció de potassa a la comarca, tot
garantint que l’explotació sigui viable socialment, mediambientalment i econòmicament,
aquest objectiu es concreta en els quatre objectius específics següents:
a) Garantir un encaix urbanístic, ambiental i infraestructural adequat per a la concentració
de l’activitat a Súria i a la Conca del Cardener.
b) Establir les cauteles necessàries a Sallent i a la Conca del Llobregat per una retirada
ordenada de l’activitat minera actual i la creació de nous espais d’oportunitat
econòmica.
c) 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
ocupen.
d) Establir les determinacions i previsions necessàries per garantir el desenvolupament
sostenible de l’activitat minera i la indústria associada en el futur.
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En data 25 de febrer de 2020, la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de
Catalunya (actual Comissió de Territori de Catalunya), acorda la Modificació del Pla
director urbanístic de l’activitat minera al Bages, al terme municipal de Súria, solꞏlicitada
per Iberpotash, SA, empresa concessionària de l’activitat minera a Balsareny, Sallent i
Súria amb l’objecte de permetre, dins l’àmbit del Pla director, dotar a l’activitat d’un espai
per poder dipositar de forma temporal la sal de procés que no troba sortida comercial, i que
no té cabuda en l’actual dipòsit salí del Fusteret.
El 21 de desembre de 2020, l’empresa concessionària solꞏlicita a la Ponència d’energies
renovables el pronunciament en relació a la viabilitat de l’emplaçament del Parc solar
fotovoltaic El Cogulló, de 30 MWp al terme municipal de Sallent. El parc solar es situaria al
vessant sud del dipòsit.
El 10 de juny de 2021, la Comissió de Territori de Catalunya acorda ampliar l’objecte de la
MP PDU acordada per la Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 25 de febrer
de 2020, a la conveniència i oportunitat de regular explícitament com a ús compatible la
implantació d’instalꞏlacions per a la producció d’energies renovables en tots aquells espais
ja transformats per a la producció minera, sempre i quan no siguin incompatibles amb la
seva restauració.
III.

Àmbit d’actuació de la modificació

L’àmbit d’actuació de la modificació puntual del Pla director abasta els termes municipals
de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny, on s’emplacen instalꞏlacions mineres en superfície.
Si bé, l’àmbit d’estudi de la localització d’un nou dipòsit temporal de sal, s’ha centrat en el
municipi de Súria i més concretament les immediacions de l’actual dipòsit del Fusteret tant
per qüestions de funcionalitat com ambientals.
IV.

Descripció de la proposta

Nou dipòsit temporal de sal
Pel que fa a l’emplaçament d’un nou dipòsit temporal en superfície, el document fa una
anàlisi de totes les alternatives plantejades al Document d’objectius i propòsits generals i
Avanç -un cop recalculades les capacitats sobre un model digital del territori més
actualitzat, considerant la cota de recreixement a partir de l’alçada màxima admesa pel
PDU vigent (475msnm) i recolzant les alternatives de Can Solé i Cererols sobre el dipòsit
existent-:
 Recreixement en alçada del dipòsit salí del Fusteret;
 Alternatives en continuïtat al dipòsit salí del Fusteret: Guixeres, Can Soler i
Cererols; i
 Alternativa en discontinuïtat al dipòsit existent: Bogatella.
Es conclou que la millor alternativa és una combinació de dues àrees:
 Àrea de recreixement del dipòsit salí del Fusteret
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Àrea de Cererols (clau DSt-Su.2)

Aquestes àrees s’identifiquen en els plànols d’ordenació modificats com a zones pel dipòsit
temporal de rebuig miner per episodis extraordinaris (clau DSt-Su)
El document per a l’aprovació inicial introdueix els canvis normatius oportuns per a regular
aquests nous espais per a l’acopi temporal de sal en circumstàncies extraordinàries i
excepcionals, tot regulant, en primer lloc, allò que té consideració de circumstàncies
extraordinàries i excepcionals, textualment: “són aquelles que no deriven del funcionament
ordinari de l’empresa concessionària. Es poden considerar circumstàncies extraordinàries i
excepcionals la manca de servei de les infraestructures de suport necessàries pel
reciclatge del rebuig miner en cas de fallada extraordinària i excepcional i/o de molt llarga
durada, els períodes de sequera, qualsevol manca d’aigua necessària pel processament
de la sal derivada d’altres circumstàncies, entre d’altres”.
Paralꞏlelament a la regulació que fa el PDU vigent per als dipòsits salins existents, la MP
PDU estableix per a cada una de les dues subzones l’ocupació en planta i alçada màxima,
que conjuntament determinen un gàlib dins del qual només es pot arribar a ocupar un total
de 10 Mt. Aquest volum màxim pot donar cobertura als 5,6Mt de sal que s’estima que es
generaran fins l’entrada en servei del nou colꞏlector de salmorres (previst a inicis del 2025)
i a un escreix que correspondria aproximadament al retard d’un any de les obres del nou
colꞏlector, seguit d’un episodi de sequera que duri també un any.
Així mateix les normes urbanístiques modificades regulen la temporalitat, les condicions
d’ús (estabilitat, impermeabilització i mesures paisatgístiques) i especificacions del tràmit
urbanístic que cal seguir per ocupar aquestes zones.
Per l’àrea de Recreixement del Fusteret (clau DSt-Su.1), es preveu una alçada màxima de
515msnm, 40 metres per sobre de l’alçada màxima regulada en el PDU vigent. Per a l’àrea
de Cererols es determina una alçada màxima de l’ordre dels 400 msnm.
S’estableix com a condicions per a l’ocupació de qualsevulla de les dues àrees la
obligatorietat de la impermeabilització de la base i de l’àrea en contacte amb el Fusteret
vell per qüestions ambientals; així com la garantia d’estabilitat dels dipòsits.
Com a condicions paisatgístiques, es regula, en el supòsit de recreixement del Fusteret,
l’ordre d’ocupació i retirada del material per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic des del
nucli urbà de Súria; i l’adopció de mesures de mitigació de l’impacte visual en el cas que el
dipòsit de Cererols superi els 375msnm, alçada que el faria visible des del nucli urbà de
Súria, atès que sobresortiria per sobre del turó sobre el qual es recolza i que intercepta la
visual des del poble.
Pel que fa a la temporalitat, la modificació estableix que s’ha de retirar el material dipositat
un cop finalitzat l’episodi extraordinari. La durada de la retirada no pot ser superior a 4
vegades el temps en que s’ha produït l’ocupació.

3

Doc.original signat per:
Francesc De Paula De Puig
Rovira 01/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
10/03/2022 07:55:50

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0C3IRYB0IGF0F9UGKBWG5RNLEUJ13EHM*
0C3IRYB0IGF0F9UGKBWG5RNLEUJ13EHM

Pàgina 3 de 10

DEPT. DE VICEPRESIDÈNCIA, POL.DIG. I TERRITORI

SCUN/O0309/2020 / 071049 / N/3987996

Com a garantia, aquests àmbits no es poden ocupar si no hi ha una autorització prèvia de
la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de la Catalunya Central d’acord amb els
informes corresponents de l’administració competent, que certifiqui la concurrència de dites
circumstàncies extraordinàries i excepcionals.
Queda acreditat un primer episodi motivat per circumstàncies extraordinàries i
excepcionals entre la colmatació del dipòsit del Fusteret fins la cota 475msnm i l’entrada en
servei del nou colꞏlector de salmorres, amb un volum de rebuig miner estimat en l’esmentat
període de 5,6M de tones, ateses que les esmentades circumstàncies són les que han
motivat la modificació del PDU vigent.
Pels següents episodis extraordinaris i excepcionals cal, amb caràcter previ a la tramitació
de l’article 48 del TRLUC, presentar a la CTU de la Catalunya Central un document
especificant: (i) la concurrència de les circumstàncies extraordinàries i excepcionals que
motiven la petició; (ii) l’estat de colmatació del dipòsit del Fusteret i de les àrees de dipòsit
temporal de rebuig miner per circumstàncies extraordinàries i excepcionals; (iii) la
justificació de la manca de mesures alternatives viables suficients per absorbir el rebuig
miner de la producció derivat de la concurrència de dites circumstàncies; i (iv) la durada
prevista de l’episodi extraordinari i el predimensionat del volum estimat de sal que se’n
deriva.
La CTU de la Catalunya Central, en vistes a la documentació presentada i d’acord amb els
informes corresponents de l’administració competent, pot admetre la concurrència de dites
circumstàncies i la consegüent autorització d’ocupació d’aquestes àrees, que permet iniciar
la tramitació del procediment establert a l’article 48 del TRLUC per a la definició detallada
del projecte per a la seva ocupació efectiva. El projecte d’actuació específica, que serà
aprovat definitivament per la CTU de la Catalunya Central, haurà de contenir les següents
determinacions addicionals al contingut establert a l’esmentat article:







Concretar la informació requerida en el tràmit previ (concurrència de
circumstàncies extraordinàries i excepcionals i durada prevista, estat d’ocupació
del Fusteret i de les àrees de dipòsit temporal i manca de mesures alternatives a
l’ocupació del dipòsit temporal)
Garantir l’estabilitat del dipòsit i tenir en compte els efectes sobre el medi
ambient i la salut humana:
Detallar el volum de sal que es dipositarà; que mai podrà superar al corresponent
a un 120% del volum estimat necessari derivat de les circumstàncies
extraordinàries i excepcionals acreditades prèviament;
Definir l’ocupació total en planta i alçada de l’espai ocupat per la sal generada al
llarg del episodi, dins de la zona de dipòsit temporal (clau DSt-Su).
Determinar la programació acurada del dipòsit del material i de la seva retirada.

Per a regular aquesta zona, la modificació puntual afegeix al Capítol I del Títol II, una nova
secció, Secció 4 (Àrea de dipòsit temporal del rebuig miner en circumstàncies
extraordinàries i excepcionals-clau DSt-Su), conformada per tres articles. En concordança
es modifiquen els articles 13, 118 i 119.
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Atès que la Comissió mixta de seguiment ambiental regulada a l’article 132 del PDU vigent
serà l’encarregada de vetllar pel compliment de les condicions regulades per les àrees de
dipòsit temporal del rebuig miner en circumstàncies extraordinàries i excepcionals, es
modifica l’article 133 que regula el Programa de vigilància ambiental per tal d’afegir
l’indicador per fer efectiu aquest seguiment: Balanç de material (sal i fang) que es diposita
o retira de la zona de dipòsit temporal, en compliment del programa actuació establert en el
projectes d’actuació específica de dites àrees, si s’escau.
Així mateix es modifiquen els següents plànols d’ordenació on es dibuixa l’ocupació en
planta de les Àrees de dipòsit temporal del rebuig miner en circumstàncies extraordinàries i
excepcionals (clau DSt-Su):
o.03 Plànol ordenació general de Súria
o.05 Súria. Determinacions i directrius per al planejament municipal: Sector d’interès
municipal SúriaI- Rierall del Tordell i àmbit de Súria
o.06 Súria. Determinacions en sòl no urbanitzable àmbits dipòsit salí i accés rampa
En el tràmit de l’activitat es determinaran les compensacions ambientals que s’escaiguin
per l’ocupació d’aquestes Àrees de dipòsit temporal del rebuig miner en circumstàncies
extraordinàries i excepcionals una vegada determinats els eventuals impactes residuals en
el medi.
Compatibilitat dels usos miners i les instalꞏlacions per a la producció d’energies renovables.
Pel que fa al segon objectiu de la modificació del PDU, relatiu a introduir de forma explícita
la compatibilitat de l’ús miner amb la implantació d’instalꞏlacions per a generar energies
renovables, es proposa modificar l’article 41 Definició i zones de les àrees de dipòsits
salins (clau DS) del PDU vigent i s’afegeix el següent apartat cinquè bis:
Les instalꞏlacions per a la producció d’energies renovables es consideren compatibles amb
els usos i activitats miners admesos en aquesta zona. Aquest ús compatible s’haurà
d’autoritzar de conformitat amb el procediment sectorial i urbanístic establert legalment. En
tot cas, la documentació ambiental haurà de justificar i garantir que l’execució del projecte
per a la producció d’energies renovables:
 Permet el desenvolupament de l’activitat minera sense generar noves afectacions
ambientals;
 No compromet la viabilitat del pla de restauració vigent del dipòsit;
 No compromet l’estabilitat del dipòsit;
 No compromet el règim hidrològic del dipòsit en qüestió;
 Qualsevol altra mesura que es consideri necessària.
Amb l’aprovació inicial de la MP del PDU es dona per finalitzat el Programa de participació
ciutadana (PPC) i s’aprova la Memòria de participació ciutadana que integra la
documentació del PDU i que incorpora un informe-resum de retorn amb totes les
aportacions rebudes al llarg del desenvolupament del Programa, així com la seva valoració
i com s’han tingut en compte per a la redacció de la proposta de Modificació del PDU.
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La documentació aportada es composa a més de document comprensiu, memòria, normes
urbanístiques, plànols d’informació i d’ordenació modificats, documentació ambiental i
annexa un Estudi per a la identificació de riscos geològics.
El document no modifica les bases tècniques i econòmiques, l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada i la resta de documents que integren el PDU vigent.
Atesos els antecedents, tràmits efectuats, i que el document aportat conté tots els apartats
i estudis complementaris que, d’acord amb la legislació urbanística, es consideren
necessaris, es pot procedir a l’aprovació inicial del document.
No obstant això, la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en data 01.02.2022 tramet un nou escrit de valoració
de les alꞏlegacions presentades per la Plataforma Montsalat en el procediment de consulta
sobre l’avaluació ambiental estratègica de la modificació puntual del Pla Director i solꞏlicita
un canvi en relació a l’acreditació de la impermeabilització de la base, l’estabilitat i a la
preferència del recreixement del Fusteret front a l’ocupació de l’àmbit de Cererols.
V.

Fonaments de dret

L’article 76.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, i modificat per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, estableix que correspon formular els
plans directors urbanístics a les entitats i els organismes que determini la Comissió de
Territori de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments afectats d’acord amb el que
estableix l’article 83.
D’acord amb l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans directors
urbanístics corresponen a la comissió territorial d’urbanisme competent. Segons l’article 79
del mateix text legal, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon a la
Comissió de Territori de Catalunya.
L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’article 8 de les normes urbanístiques del Pla director urbanístic de l’activitat minera al
Bages disposa:
Article 8 Modificacions i adaptacions
1.

Amb l’objectiu d’adequar les determinacions d’aquest PDU a circumstàncies
no previstes que es detectin en el seu seguiment o en la seva execució, es
pot modificar el Pla, d’acord amb el procediment i particularitats establertes
als articles 76.1, 83.1 i 96 a) i d) del TRLU.
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VI.

2.

El projecte de modificació del Pla que es redacti ha de tenir les
determinacions i el grau de precisió propi d’un pla director urbanístic, i a la
memòria s’ha de justificar la incidència de les noves determinacions en
l’ordenació general establerta en aquest Pla, la seva adaptació als seus
criteris i objectius i els efectes sobre el planejament urbanístic i sectorial.

3.

És competent per a la formulació de la modificació del PDU l’entitat o
l’organisme que la resolució del conseller o consellera competent en matèria
d’urbanisme designi, d’acord amb el que estableix l’article 76.1 del TRLU.

4.

No té la consideració de modificació la variació dels límits del sector delimitat
per aquest Pla, sempre que persegueixin un millor desenvolupament del
sector i que la variació no suposi un increment o disminució de la superfície
de l’àmbit delimitat superiors al 5% respecte la superfície original.

5.

Tampoc no constitueix un supòsit de modificació del pla la formulació de
plans de millora urbana i plans especials urbanístics que es redactin per a
concretar la delimitació i l’ordenació de volums o la fixació o la modificació
d’usos i paràmetres en el supòsit dels equipaments, que són objecte d’aquest
PDU.

6.

En relació amb el consum de sòl, d’acord amb el principi de desenvolupament
urbanístic sostenible, la classificació i/o qualificació de nou sòl vinculat a
l’activitat minera queda supeditat a l’assoliment de l’aprofitament previst del
sòl delimitat i qualificat per aquesta activitat en el present PDU.

Acord

-1 Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla director urbanístic de l’activitat minera
al Bages que afecta els termes municipals de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny on
s’emplacen instalꞏlacions mineres en superfície, redactat per la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme i tramitat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la
Catalunya Central, en virtut del que determina l’article 83.1 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, suspenent l’executivitat fins a la presentació d’un text refós que incorpori les
prescripcions següents:
1.1 Cal modificar el punt 1.1 de l’article 46 quater que regula les condicions
d’ocupació de l’Àrea recreixement del dipòsit salí del Fusteret –clau DSt Su.1 en el
sentit següent:
Amb caràcter previ a l’inici de la utilització d’aquesta àrea cal impermeabilitzar-ne la
base del recreixement del Fusteret Vell d’acord amb l’apartat 1.3 d’aquest article.
Només en el cas que s’acrediti l’estabilitat i la impermeabilització esmentades,
l’ocupació d’aquest àmbit podrà esdevenir preferent respecte a l’àmbit de Cererols
regulat a l’apartat següent.
1.2 En coherència amb l’anterior, cal modificar també les memòries i la
documentació ambiental.
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-2 Verificat pels serveis tècnics el text refós de la MP PDU, exposar l’expedient que afecta
els termes municipals de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny i el corresponent estudi
ambiental estratègic, a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l’endemà de
la darrera publicació obligatòria, d’acord amb el que disposen els articles 83.2 del Text
refós de la Llei d’urbanisme i 23 i 115.c del seu Reglament, mitjançant la publicació d’un
edicte al DOGC i la inserció d’un anunci en dos dels diaris de més divulgació en l’àmbit
municipal o supramunicipal, a fi que es puguin presentar les alꞏlegacions oportunes.
-3 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública així
com garantir la consulta de la MP PDU per aquests mitjans, atès el contingut de l’article 8.5
del Text refós, mitjançant el web del Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’eTauler de
la Generalitat de Catalunya.
-4 Solꞏlicitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, en compliment de l’article 83.3
del Text refós esmentat, i del que disposa el Document d’abast, informe als organismes
sectorials i administracions públiques afectades, els quals l’han d’emetre en un termini d’un
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg, següents:
Departament de Cultura:
- Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic
- Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental de les Activitats
- Servei de Prevenció i Control de la contaminació acústica i lumínica
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
- Serveis Territorials a la Catalunya Central
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
- Agència de Residus de Catalunya (ARC)
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Institut Català de l’Energia
- Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
- Direcció General de Transports i Mobilitat
- Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
Departament d’Empresa i Treball:
- Direcció General d’Energia, Seguretat industrial i Seguretat Minera
- Direcció General de Comerç
- Direcció General de Turisme
Departament d’Interior:
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- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil. Direcció General de
Protecció Civil
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
- Servei Català de Trànsit
Departament d’Igualtat i Feminismes:
- Institut Català de les Dones
Diputació de Barcelona:
- Àrea d’Acció climàtica
- Àrea d’Infraestructura i Espais Naturals
Ajuntaments limítrofs dels municipis incloses en l’àmbit d’actuació: Navàs, Sant Mateu de
Bages, Clariana de Cardener, Navès, Riner, Pinós, Montmajor, Viver i Serrateix, Castellnou
de Bages, Callús, Gaià, Avinyó, Artés i Sant Fruitós de Bages.
Administracions locals: Ajuntament de Balsareny, Callús, Cardona, Manresa, Sallent, Sant
Fruitós de Bages i Súria.
Consell Comarcal del Bages
-5 Comunicar aquest acord a les persones interessades següents:
- Unión Salinera de España, SA
- Empreses explotadores de l’activitat minera a l’àmbit
- Iberpotash
- INNOVYN
- Ercros
- Salinera de Cardona
Agrupacions de defensa forestal (ADF):
- Agrupació de defensa forestal amics del bosc Bages-Anoia
- Agrupació de Defensa Forestal del Pla de Bages
- Agrupació de Defensa Forestal Tres Branques
Colꞏlegis professionals i grups ecologistes o ambientalistes:
- Colꞏlegi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya
- Colꞏlegi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
- Colꞏlegi d'Ambientòlegs de Catalunya
- Colꞏlegi de Biòlegs de Catalunya
- Colꞏlegi de Geògrafs
- Colꞏlegi d'Arquitectes de Catalunya
- Colꞏlegi d'Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya
- Societat Catalana d'Ordenació del Territori
- UPC-EMIT (Manresa)
- GREENPEACE Espanya
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- Ecologistes en Acció de Catalunya
- DEPANA
- Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA)
- SEO/BIRDLIFE. Sociedad Española de Ornitologia
- Institut Català d'Ornitologia (ICO)
- Colꞏlectiu Ecologista l'Alzina
- Plataforma cívica Montsalat
- Institució Catalana d'Història Natural (Delegació del Bages)
- Meandre – Associació per a la preservació del patrimoni natural
- El Saüquer- Associació per a la Defensa del Territori
- Plataforma Prou sal
-6 Sotmetre l’expedient, a continuació de la informació pública, d’acord amb l’article 83.2
del Text refós esmentat, per un mes, al tràmit d’informació als ens locals compresos en
l’àmbit territorial respectiu (Súria, Cardona, Sallent i Balsareny).
-7 Notificar aquest acord a l’òrgan ambiental competent i a tot els ajuntaments afectats.

Francesc de Puig i Rovira
Secretari de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central
Signat electrònicament
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