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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI sobre una sol·licitud de concessió d'un aprofitament d'aigües procedents de l’EDAR de Sallent
(ref. CC2016000383).
IBERPOTASH, SA ha presentat una sol·licitud de concessió d'aigües de l'EDAR de Sallent per a ús industrial de
les seves instal·lacions ubicades a Sallent en el terme municipal de Sallent, amb un volum màxim anual de 0,9
hm3. La captació s'ubica a la sortida del tractament secundari de l'EDAR de Sallent. L'aigua regenerada que es
produirà amb el tractament terciari de l'efluent de l'EDAR de Sallent-Artés s'utilitzarà per al procés de
restabliment dels dipòsits salins que hi ha a les instal·lacions d'Iberpotash. El traçat serà seguint el riu
Llobregat, que presenta una longitud de 1.754 m i que discorre sota el camí que condueix del polígon
Berenguer a l'EDAR fins el creuament del c/caseta d'en Camp amb el camí rural del polígon Berenguer. A partir
d'aquest punt, el traçat es proposa sota el camí rural del polígon Berenguer. L'últim tram fins el punt de
connexió al tram comú, la canonada transcorrerà paral·lela al marge esquerra del riu Llobregat fins al sud del
pont d'accés a Cabrianes on es precisaria d'un creuament per superar el riu Llobregat i un clavament per
superar la carretera B-430.
Així mateix, d'acord amb els articles 104, 105 i 109 del Reglament del domini públic hidràulic, durant el termini
esmentat d'un mes, també s'admetran altres peticions que tinguin el mateix objecte que aquella o que hi
siguin incompatibles. S'adverteix que es denegarà la tramitació posterior de qualsevol petició que comporti la
utilització d'un cabal superior al doble del que figura en aquesta petició, llevat que el peticionari que pretengui
sol·licitar un cabal superior al límit establert pugui acollir-se al que estableix l'article 105.3 del Reglament del
domini públic hidràulic. En cas de presentar-se altres projectes en competència, l'obertura tindrà lloc a les
oficines situades al carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, a les 11 hores del setè dia hàbil un cop
finalitzat el termini de presentació de projectes. Aquests projectes es sotmetran a informació pública durant el
termini d'un mes a partir del dia següent de la seva obertura perquè puguin ser examinats i es puguin
presentar al·legacions per escrit, en hores d'oficina i en les dependències indicades.

Barcelona, 28 de juny de 2018
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