
 
 

ANUNCI pel qual s’obre període d’informació pública del projecte tècnic i de l’estudi 
d’impacte ambiental corresponents al projecte d’ampliació del dipòsit salí del Fusteret, 
ubicat al terme municipal de Súria, el titular del qual és Iberpotash, SA.   
 
De conformitat amb el que estableix l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, s’inicia un període d’informació pública de trenta dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, durant els quals qualsevol persona interessada podrà 
accedir al projecte tècnic i a l’estudi d’impacte ambiental corresponents al projecte 
d’ampliació del dipòsit salí del Fusteret, ubicat al terme municipal de Súria, el titular del 
qual és Iberpotash, SA.  
 
De conformitat amb l’article 36 abans esmentat, s’informa dels següents aspectes:  
 

- El projecte es troba comprès en l’Annex I de l’esmentada Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, per la qual cosa, d’acord amb el disposat en el seu article 7, serà 
objecte d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària en la forma prevista en 
aquesta Llei.  
 

- La sol·licitud d’inici de procediment d’avaluació ambiental va ser presentada el 
12 de maig de 2017, per part de l’empresa Iberpotash, SA.   
 

- El 14 de desembre de 2017 la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic va trametre el pronunciament sobre la suficiència i idoneïtat de l’estudi 
d’impacte ambiental i de la resta de documentació presentada i va sol·licitar a 
aquesta Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial que se 
sotmetés a informació pública el projecte d’ampliació del dipòsit salí del 
Fusteret.  
 

- La tramitació d’aquest procediment correspon a aquesta Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial com a òrgan substantiu, sent l’òrgan 
ambiental la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (expedient 
de referència de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic: 
B3DIA170279).  
 

- Durant el període d’informació pública, es podrà prendre vista del projecte 
tècnic i de l’estudi d’impacte ambiental, al carrer Pamplona, 113, de Barcelona, 
prèvia cita, (de dilluns a divendres, de nou a catorze hores), així com en la 
pàgina web del tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (e-tauler: 
https://tauler.seu.cat).   
 

- Qui ho desitgi podrà formular les al·legacions o observacions que estimin 
oportunes, per qualsevol dels mitjans recollits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el 
període d’informació pública. Aquestes seran trameses a la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per a la seva valoració.   

 
Barcelona, 16 de gener de 2018  
 
 
 
 
 
Pere Palacín i Farré 
Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
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