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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 23 de març de 2018, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central referent al Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 21 de març de 2018, va adoptar,
entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2015/57309/N
Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages que afecta els termes municipals de Cardona, Súria,
Sallent, Balsareny, Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de Vilatorrada,
Santpedor i Talamanca

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar inicialment el Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages que afecta els termes municipals
de Cardona, Súria, Sallent, Balsareny, Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan
de Vilatorrada, Santpedor i Talamanca, 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.

-2 Suspendre pel termini d'un any, d'acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme, a
comptar de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, en els àmbits afectats pel PDU delimitats en el plànol
00 Àmbit de suspensió de llicències integrat en la documentació gràfica del pla, la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística i d'urbanització complementària, com també
suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els sectors. En els sòls on es regula directament el
sòl no urbanitzable se suspenen totes les llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació
o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial llevat aquelles llicències que siguin compatibles amb
el planejament vigent i el PDU en tràmit.

-3 Exposar l'expedient del Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages que afecta els termes municipals
de Cardona, Súria, Sallent, Balsareny, Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan
de Vilatorrada, Santpedor i Talamanca 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 al·legacions oportunes.

-4 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública així com garantir la
consulta del 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.
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-5 Sol·licitar, 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:
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
- Serveis Territorials a la Catalunya Central
Departament de Cultura:
- Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural
Departament de Territori i Sostenibilitat:
- Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic
- Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural
- Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic
- Serveis Territorials a la Catalunya Central
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental. Serveis Territorials a Barcelona
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Serveis Territorials a Barcelona
- Agència de Residus de Catalunya (ARC)
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
- Direcció General de Transports i Mobilitat
- Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
Departament d'Empresa i Coneixement:
- Institut Català d'Energia
- Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
- Direcció General de Comerç
- Direcció General de Turisme
Departament d'interior:
- 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
Diputació de Barcelona:
- Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
- Departament d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Consell Comarcal del Bages
- Ajuntaments limítrofs del Bages: Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellgalí,
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Castellnou de Bages, Fonollosa, Gaià, Manresa, Marganell, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Mura,
Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de
Vilatorrada, Santpedor, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Súria,
Talamanca; el Berguedà: Montmajor i Viver i Serrateix; i el Solsonès: Clariana del Cardener, Navès, Pinós i
Riner.

-6 Comunicar aquest acord a les persones interessades següents:
Unión Salinera de España, SA
Empreses explotadores de l'activitat minera a l'àmbit:
- Iberpotash
- Solvay
- 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
Col·legis professionals i grups ecologistes o ambientalistes:
- Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
- Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
- Col·legi de Biòlegs de Catalunya
- Col·legi de Geògrafs
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya
- Col·legi d'Economistes de Catalunya
- Societat Catalana d'Ordenació del Territori
- UPC-EMIT (Manresa)
- GREENPEACE
- Ecologistes en Acció de Catalunya
- DEPANA
- IPCENA
- SEO/BIRDLIFE. Sociedad Española de Ornitologia
- Institut Català d'Ornitologia (ICO)
- Amics de la Natura del Bages
- Associació d'activitats ambientals
- Associació Agrupació Naturalista Hyla-Súria
- Associació Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental per l'Ordenament del Territori i el
Desenvolupament
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- Catalunya Amiga dels Animals i la Natura (Caan), Associació del Bages
- Catalunya Ecologista
- Col·lectiu Ecologista l'Alzina
- Esfera Natural del Bages
- Agrupament Roques Albes
- Plataforma Montsalat
- Institució Catalana d'Història Natural (Delegació del Bages)
- Associació Meandre
- El Saüquer- Associació per a la Defensa del Territori
- Plataforma Prou sal

-7 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 (Cardona,
Súria, Sallent, Balsareny, Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de
Vilatorrada, Santpedor i Talamanca).

-8 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Cardona, a l'Ajuntament de Súria, a l'Ajuntament de Sallent, a
l'Ajuntament de Balsareny, a l'Ajuntament de Callús, a l'Ajuntament de Manresa, a l'Ajuntament del Pont de
Vilomara, a l'Ajuntament de Sant Fruitós del Bages, a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a l'Ajuntament
de Santpedor, a l'Ajuntament de Talamanca, i a l'Institut Català del Sòl.

Contra l'acord de suspensió de tramitacions i llicències, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el conseller o
consellera de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'aquesta publicació. I pel
que fa als ajuntaments i altres administracions públiques poden formular el requeriment previ que preveu
l'article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L'expedient restarà a disposició de les persones interessades a la seu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
la Catalunya Central, carrer d'Àngel Guimerà, 14, 2n pis, 08241 Manresa, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a
divendres laborables, a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat
(http://territori.gencat.cat/informaciopublica), i al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya:
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1.

Manresa, 23 de març de 2018

Ferran Caparroz Pérez
Secretari de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

(18.082.149)
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