GENERALITAT DE CATALUNYA

ANUNCI
d'informació pública de l’ “Estudi Complementari a l’estudi d’Impacte Ambiental.
Implantació d’un tercer carril reversible a la carretera C-16, del PK 96+500 al 117+300.
Berga - Bagà” (clau: EX-NB-01134.F1).
En data 27 de novembre de 2018, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat va
aprovar tècnicament el projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Eix
del Llobregat. Implantació d’un tercer carril reversible a la carretera C-16, del PK 96+500 al
117+300. Tram: Berga – Bagà” (clau: TA/IA- NB-01134.F1) i els va sotmetre a informació
pública, mitjançant la publicació d’un Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7762, de 5 de desembre de 2018, durant un termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir de l'endemà de la data de la seva publicació, per tal que totes les persones naturals o
jurídiques interessades poguessin examinar el projecte de traçat i l’estudi d’impacte
ambiental esmentats i poguessin formular al·legacions sobre l'interès general del projecte,
la seva concepció global i la compatibilitat mediambiental.
Amb posterioritat a l’aprovació tècnica dels documents esmentats, han entrat en vigor
diverses lleis que són aplicables als estudis d’impacte ambiental.
Per aquest motiu, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, en data 31 de juliol de
2020, ha aprovat tècnicament l’ “Estudi Complementari a l’estudi d’Impacte Ambiental.
Implantació d’un tercer carril reversible a la carretera C-16, del PK 96+500 al 117+300.
Berga – Bagà” (clau: EX-NB-01134.F1).
En conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 17.1 del Text refós de la Llei de
carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, 12.4 de la Llei 3/2007, del 4
de juliol, de l'obra pública, i 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, s'obre un període d'informació pública, que excepcionalment i atès el període de
vacances en què es publica aquest Anunci, s’amplia fins a 45 dies hàbils, comptats a partir
de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per tal que totes les persones naturals o jurídiques interessades puguin
examinar l’estudi complementari esmentat, així com una còpia de la resolució d’aprovació
tècnica, al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona (carrer d’Aragó, 244-248, 08007
Barcelona), i a les corporacions municipals afectades (Berga, Cercs, la Nou de Berguedà,
Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola i Bagà), i a través d'Internet (adreça
electrònica:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/09_informacio_publica/infraestructures-imobilitat), i puguin formular les al·legacions que considerin oportunes en relació amb
aquest estudi complementari objecte d’informació pública.
Durant el termini esmentat, es podran presentar per escrit les al·legacions a la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029
Barcelona), al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, als ajuntaments abans
esmentats, o per qualsevol dels sistemes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d’acord
amb el que disposa l’article 14 d’aquesta Llei.
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Així mateix, en compliment del que estableix l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, s’informa que el projecte “Millora general. Eix del
Llobregat. Implantació d’un tercer carril reversible a la carretera C-16, del PK 96+500 al
117+300. Tram: Berga - Bagà”, que va ser objecte d’informació pública en data 5 de
desembre de 2018, està subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària que serà
resolta per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Correspon al
conseller de Territori i Sostenibilitat la competència per a l’aprovació definitiva del projecte
de traçat i l’estudi d’impacte ambiental i el seu estudi complementari, de conformitat amb
l’article 32 del Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre.

F. Xavier Flores Garcia
Director general d’Infraestructures
de Mobilitat
Signat electrònicament
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