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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORDGOV/18/2013, de 19 de febrer, pel qual s’inclouen determinades obres i actuacions en la planiicació hidrològica de les conques internes de Catalunya.
La necessitat de disposar a Catalunya d’un magatzem subterrani de gas natural a fi d’assegurar-ne l’aprovisionament i afavorir els intercanvis comercials d’aquest recurs, així com la idoneïtat tècnica de les cavitats salines del Bages per executar-hi la infraestructura esmentada han motivat que el Govern, mitjançant l’Acord de 6 de març de 2012, hagi ordenat als departaments d’Empresa i Ocupació i de Territori i Sostenibilitat l’adopció de les mesures necessàries per tal de permetre l’execució del corresponent projecte, de conformitat amb el que estableixen les respectives normes sectorials.
Des del punt de vista de la gestió dels recursos hídrics i de l’execució de les infraestructures hidràuliques, l’execució del projecte d’emmagatzematge de gas natural a les cavitats salines del Bages requereix la disponibilitat d’aigua per tal de construir les cavitats esmentades, i les infraestructures necessàries per tal d’abocar-hi la salmorra resultant, amb l’execució de les obres complementàries al col·lector general de salmorres de la conca del Llobregat, fase 2, d’Abrera-Balsareny-Cardona, que en part ha estat objecte de la moció del Parlament de Catalunya 91/IX, de 26 d’abril de 2012, sobre les infraestructures d’aigua i de sanejament.
Atès el caràcter estratègic del magatzem subterrani de gas natural i amb l’objec-tiu de dur a terme les esmentades actuacions i obres hidràuliques que l’execució d’aquest projecte requereix, es considera necessari i urgent incloure-les a la vigent planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, l’elaboració i aprovació de la qual és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya atesos l’article 117.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 4.a) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. També corresponen a la Generalitat la programació, la promoció i l’aprovació de les obres hidràuliques que es facin a Catalunya i que no tinguin la qualificació legal d’obra d’interès general de l’Estat, de conformitat amb l’esmentat article 117.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 4.d) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
L’article 25.4 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 27 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre, preveuen la possibilitat que, per raons d’urgència, el Govern, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, i escoltat el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, acordi la incorporació d’obres i actuacions en els plans i programes aprovats.
Vistos l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 26 de juliol de 2012 i el dictamen del Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua de 25 de juliol de 2012;
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

aCORDa:

—1 Incorporar les obres hidràuliques associades al projecte de cavitats salines per l’emmagatzematge de gas a Balsareny a la vigent planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, les quals consisteixen en:Obres de captació i transport d’aigua per a la construcció de les cavitats per lixiviació.
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Obres de captació i col·lector de transport de la salmorra resultant de la lixiviació fins al col·lector de salmorres de la conca del Llobregat.
—2 Correspon a la persona usuària de les infraestructures esmentades assumir-ne el finançament.
—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa.
Barcelona, 19 de febrer de 2013
JORDI baIGET I CaNTONSSecretari del Govern
(13.046.005)
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