
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

ANUNCI d’informació pública (ref. CC2016000177).

IBERPOSTASH, SA ha sol·licitat una concessió d'aigües depurades regenerades procedents de l'EDAR de
Manresa per a ús industrial exclusiu de les instal·lacions de Súria, concretament un cabal de 6,86 hm³ anuals.
El punt de captació de l'EDAR de Manresa està situat en les coordenades UTM aproximades X: 403.681 Y:
4.617:653 i el punt d'ús de les aigües regenerades es troba en les instal·lacions que l'interessat té a Súria en
les coordenades UTM aproximades X: 397.258 Y: 4.631.033.

El traçat per la impulsió de les aigües de l'EDAR de Manresa fins a les instal·lacions de Súria discorrerà per una
rasa compartida amb la conducció del col·lector de Salmorres concretament en el que disposa el Projecte de
millora de la capacitat hidráulica del col·lector de Salmorres a la conca del Llobregat, fase 2 des de Cardona i
Balsareny fins a Abrera i tram final del Prat de Llobregat.

Es fa públic perquè tothom que hagi de formular-hi alguna al·legació l'adreci, per escrit, a l'Agència Catalana
de l'Aigua, Departament de Concessions, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d'un mes
comptat des de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l'encapçalament. Els
escrits d'al·legacions es poden presentar mitjançant http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-
generica, així mateix, de qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Atesa la situació actual, per consultar la documentació presentada cal enviar un correu electrònic a l'adreça
sribo@gencat.cat sol·licitant accés a la mateixa indicant l'assumpte: “Sol·licitud accés a la Informació Pública
de l'expedient de referència CC2016000177“

 

Barcelona, 24 d'agost de 2020

 

Àngels Cartes Vidal

Cap del Departament de Concessions
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