
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/186/2019, de 17 de desembre, pel qual es declara l'execució de la canonada d'impulsió
d'aigües regenerades de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Manresa d'interès prioritari de
la Generalitat de Catalunya i s'incorpora a la Planificació hidrològica del districte de conca fluvial de
Catalunya.

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, preveu en la seva disposició addicional
novena l'existència de projectes que el Govern pot considerar d'interès general quan afavoreixen processos de
transformació sectorial o reconversió industrial d'àmbits en què històricament hagi predominat aquest tipus
d'indústria. Quan un projecte revesteix aquest caràcter, es reforça el deure de col·laboració i assistència entre
les administracions i els ens públics competents, i també amb el sector privat, i es poden signar els convenis i
altres instruments de col·laboració adients.

L'activitat minera es troba present a la comarca del Bages des de fa més de 100 anys, on la principal factoria
és ICL Iberia, amb central a Súria, que dona ocupació directa a 1.200 persones. La voluntat de consolidar
industrialment la presència de la companyia en la conca minera del Bages, d'acord amb els principis de
sostenibilitat social, econòmica i ambiental, va determinar que el Govern de la Generalitat, a proposta del
conseller d'Empresa i Ocupació, considerés d'interès general el projecte de desenvolupament miner i industrial
del Bages, anomenat Pla Phoenix, mitjançant l'Acord de 4 d'agost de 2015, els principals objectius del qual
inclouen:

1. L'increment de la producció de potassa i sal a Súria, on s'assoleix un augment de la producció de potassa de
fins a 1.000.000 de tones l'any, i de 750.000 tones l'any de Sal Vacuum d'alta puresa.

2. La connexió logística amb el port de Barcelona, per millorar el transport i fer més eficient el moviment de
nous productes.

3. El tancament ordenat de l'activitat a Sallent per les limitacions de l'explotació i la transferència de l'activitat
a Súria, que permet la restauració dels dipòsits salins.

Per a cada un d'aquest objectius, l'empresa preveu diferents inversions des del 2015 fins al 2021, amb una
quantitat acumulada superior als 500 milions d'euros, que, entre altres actuacions, suposen i han suposat la
construcció d'una nova rampa a la mina de Cabanasses, que evita el trànsit rodat pel nucli de Súria, la
modernització i ampliació de les plantes de flotació i compactació de potassa, la creació d'una nova planta de
cristal·lització de Sal Vacuum i potassa blanca, la nova terminal al port de Barcelona i la millora de la terminal
ferroviària de Súria, i, finalment, la nova planta de purificació de sal de Sallent, per tal de valoritzar el runam
salí del dipòsit del Cogulló.

L'impacte positiu d'aquest projecte en el manteniment de l'activitat i l'ocupació, juntament amb l'aplicació de
noves tecnologies, la innovació per a l'optimització dels processos productius i la comercialització de nous
productes, resultava evident, i és per aquests motius que la consideració d'interès general del projecte d'ICL
Iberia al Bages, reconeguda per l'Acord del Govern del 4 d'agost del 2015, restava plenament vigent i requeria
que el Govern de la Generalitat i ICL Iberia continuessin col·laborant conjuntament en el desenvolupament dels
projectes que havien de permetre la consolidació de totes aquestes inversions en el territori.

En compliment del mandat legal i de l'Acord del Govern, el 13 de novembre de 2015 el departament competent
en matèria de territori i sostenibilitat i el departament competent en matèria d'empresa van signar un conveni
amb l'empresa Iberpotash (filial d'ICL Iberia) per al desenvolupament del Pla Phoenix.

A la clàusula segona d'aquest Conveni s'establia que la Generalitat de Catalunya havia de continuar amb els
tràmits fins a la seva aprovació definitiva del Pla director urbanístic de la mineria del Bages i, a la clàusula
cinquena, que la Generalitat i ICL Iberia col·laborarien en la materialització del projecte estratègic i d'interès
general, i en la promoció de les actuacions que fossin convenients per al seu desenvolupament a la comarca del
Bages, amb adequació als criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Aquest projecte, per a la seva materialització, requereix de dues infraestructures de transport d'aigua: una
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canonada d'impulsió d'aigua regenerada que, des de l'Estació depuradora d'aigües residuals (en endavant,
EDAR) de Manresa, permeti aportar recurs de qualitat al nou centre productiu i un nou col·lector de salmorres
que permeti substituir-ne l'actual i evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l'activitat minera.

La canonada d'impulsió d'aigües regenerades des de l'EDAR de Manresa, la inversió de la qual l'assumeix
íntegrament l'usuari d'aquesta, resulta cabdal per garantir l'execució de tot el projecte, i és la que requereix en
aquests moments d'una major col·laboració entre el Govern i l'empresa. El 19 de maig de 2016 ICL ja va
sol·licitar a l'Administració hidràulica la concessió d'aigües depurades de l'EDAR de Manresa.

Així mateix, i d'acord amb el compromís assumit en el Conveni esmentat anteriorment, la Generalitat de
Catalunya va aprovar el Pla director urbanístic de l'activitat minera del Bages, publicat per l'Edicte de 20 de
setembre de 2018. El document normatiu del Pla esmentat conté diverses disposicions relatives a la canonada
d'impulsió; així, l'article 4 inclou dins del seu l'àmbit territorial les reserves de pas per les infraestructures
corresponents als tubs que han de conduir l'aigua des de les diferents EDAR fins a les plantes de sal de Sallent
i Súria, l'article 48 preveu una canonada d'abastament d'aigua des de l'EDAR de Manresa fins a les
instal·lacions de Súria i l'article 109, relatiu a l'abastament d'aigua per a ús industrial, prioritza la utilització
d'aigües procedents d'instal·lacions d'EDAR.

Pel que fa al col·lector de salmorres de la conca del Llobregat, atesa la situació d'obsolescència tècnica de la
infraestructura actual, en data 22 de maig de 2017 la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar per
resolució el “Projecte constructiu de millora de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres de la conca del
Llobregat. Fase 2: des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i tram final el Prat de Llobregat-Depurbaix”,
infraestructura inclosa en la vigent planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya per al
període 2016-2021. El règim econòmic aplicable al finançament d'aquesta infraestructura és l'establert al text
refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Des del punt de vista de l'execució de les dues infraestructures hidràuliques, per tal de minimitzar l'afecció al
territori i aprofitar sinergies, és convenient que el projecte d'impulsió d'aigua regenerada des de l'EDAR de
Manresa fins a Súria i les obres del tram del col·lector de salmorres entre Cardona i Castellgalí s'executin
simultàniament, seguint el mateix traçat que el col·lector, motiu pel qual s'ha de modificar el projecte del
col·lector de salmorres en aquest tram.

Amb l'objectiu de dur a terme les esmentades obres hidràuliques de forma conjunta, i coherentment amb el
reconeixement de l'interès general, es considera necessari que la canonada d'impulsió també gaudeixi del
caràcter d'interès prioritari de la Generalitat i resti inclosa en la vigent planificació hidrològica del districte de
conca fluvial de Catalunya, l'elaboració i aprovació de la qual són competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya atesos els articles 117.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i 4.a) del text refós de la legislació en
matèria d'aigües de Catalunya.

També correspon a la Generalitat de Catalunya la programació, promoció i 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. Així mateix, l'article 26.4
del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya faculta el Govern per declarar d'interès prioritari
determinades obres i actuacions que comporten la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats a
l'efecte d'expropiació forçosa, tasca que resta encomanada al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Vistos l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 15 de maig de 2019, i el
Dictamen del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua, de 26 d'abril de 2019;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i de la consellera d'Empresa i Coneixement, el
Govern

 

Acorda:

 

—1 Declarar l'execució de la canonada d'impulsió de les aigües regenerades de l'EDAR de Manresa d'interès
prioritari de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la resolució del procediment de concessió demanial.
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—2 Incorporar la canonada d'impulsió de l'aigua regenerada de l'EDAR de Manresa a la vigent planificació
hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, mitjançant la modificació del projecte del nou col·lector
de salmorres del Llobregat corresponent al tram Cardona-Castellgalí.

 

—3 Les depeses d'execució de la canonada d'impulsió, que inclouen les derivades de la redacció del projecte,
l'adquisició dels terrenys, així com les de funcionament i manteniment associades a la seva explotació, són
assumides íntegrament per l'usuari de la infraestructura, el qual ha de fer efectius els pagaments a mesura que
li presentin les corresponents certificacions o despeses.

 

—4 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha de fer les gestions necessàries per a l'execució de l'actuació,
de conformitat amb la legislació vigent d'expropiació forçosa, i en són beneficiaris l'Agència Catalana de l'Aigua,
pel que fa al col·lector de salmorres, i la Mancomunitat del Bages pel Sanejament pel que fa a la canonada
d'impulsió de les aigües regenerades de l'EDAR de Manresa.

 

—5 Les relacions entre la Generalitat de Catalunya, els beneficiaris i l'usuari de la canonada d'impulsió de
l'aigua regenerada de l'EDAR de Manresa, incloent-hi les relatives al seu finançament, que ha de restar
degudament garantit, es regulen mitjançant els corresponents convenis, els quals, a més, han d'assignar
l'import resultant de l'optimització de costos derivada de l'execució conjunta de les dues infraestructures a la
Generalitat de Catalunya.

 

—6 Ratificar l'interès general del projecte de desenvolupament miner i industrial que promou ICL Iberica, SCS,
considerat per Acord del Govern de 4 d'agost de 2015. L'empresa haurà de presentar el projecte actualitzat
perquè hi concorrin les circumstàncies de reindustrialització.

 

—7 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 preveuen els articles 77 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques; 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 contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 17 de desembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

(19.352.010)
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