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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE

de 28 de novembre de 2012, sobre una resolució referent als municipis de Callús, 
Lladurs, Olius, Ribera d’Urgellet, Sant Mateu de Bages, Solsona i Súria.

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 23 de novembre de 2012, 
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2012/48437/C
Pla especial urbanístic de línies elèctriques associades al projecte Iberpotash.

Vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, he resolt:

—1 Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de línies elèctriques associa-
des al projecte Iberpotash, formulat per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, que 
afecta els municipis de Sant Mateu de Bages, Callús, Lladurs, Ribera d’Urgellet, 
Solsona, Súria i Olius.

—2 Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i la inserció d’un anunci 
en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit supramunicipal, a fi que es puguin 
presentar les al·legacions oportunes, d’acord amb el que disposa l’article 85.4 del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

—3 Publicar el corresponent anunci a la pàgina web del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, per tal de donar coneixement per mitjans telemàtics de la convoca-
tòria d’informació pública així com garantir la consulta del Pla especial per aquests 
mitjans, en compliment de l’article 23.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

—4 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe dels 
organismes afectats per raó de les competències sectorials.

—5 Concedir audiència pel termini d’un mes, simultàniament al tràmit d’infor-
mació pública, d’acord amb l’article 85.8 del Text refós de la Llei d’urbanisme, als 
municipis de Sant Mateu de Bages, Callús, Lladurs, Ribera d’Urgellet, Solsona, 
Súria i Olius.

Consulta i informació de l’expedient
L’expedient estarà per a la seva consulta i informació a l’arxiu de planejament 

de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 
Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners i a la pàgina web del 
Departament: www.gencat.cat/territori

Barcelona, 28 de novembre de 2012

M. DOLORS VERGéS I FERNáNDEz

Secretària de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya

(12.333.084)
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