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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ANUNCI d'informació pública sobre l’actualització del programa de restauració i el pla de gestió de residus
miners de l'activitat extractiva Emerika, promoguda per l’empresa Iberpotash, SA, al termes municipals de
Sallent i Balsareny (exp. AE 84/0643-02).
En compliment del que disposa l'article 6 del Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre la gestió dels residus
de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres (BOE núm.
143, de 13.06.2009), se sotmet a informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud
d'actualització del programa de restauració i el pla de gestió de residus miners de l'activitat extractiva Emerika,
i l'informe-proposta emès per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic sobre aquesta
documentació.
La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual
s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats
extractives, el Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a
les activitats extractives i el Reial Decret 975/2009, de 12 de juny.
La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les
dependències de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, al
web del Departament de Territori i Sostenibilitat (adreça http://territori.gencat.cat/informaciopublica), així com
en la pàgina web del tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (e-tauler: https://tauler.seu.cat), durant
el termini de 30 dies, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC. Durant aquest
termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit i telemàticament a través del web Tràmits
o el Canal Empresa.

Barcelona, 30 de gener de 2018

Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
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