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Concursos i anuncis

ANUNCI

pel qual se sotmet a informació pública l’adaptació de l’Estudi d’impacte ambiental 
del regadiu del canal Segarra-Garrigues.

Mitjançant Anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 3649, de 04.04.02, es va sotmetre a informació pública l’estudi d’impacte 
ambiental del regadiu i la concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues, 
transformació en regadiu, obres de distribució i de concentració parcel·lària. La 
declaració d’impacte ambiental d’aquest projecte es va efectuar per Acord de la 
Ponència Ambiental de 26.09.09 i es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 3757, de 8.11.02.

Mitjançant Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, es varen designar zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i es va aprovar la proposta de llocs d’im-
portància comunitària (LIC). Posteriorment, per Acord GOV/115/2009, de 16 de 
juny, es va aprovar una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per 
a les aus (ZEPA) i per Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, es varen ampliar 
diverses zones de protecció especial delimitades per l’Acord anterior. Aquests 
darrers Acords es varen adoptar en el tràmit d’execució de la Sentència dictada pel 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en data 1812.07, que va declarar 
que amb l’autorització del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues s’havia 
incomplert l’article 4.4 de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les 
aus silvestres.

L’ampliació de la superfície de les ZEPA declarades pel Govern ha comportat la 
necessitat d’adaptar l’estudi d’impacte ambiental que va ser sotmès a informació 
pública l’any 2002. Aquesta adaptació de l’estudi d’impacte ambiental se sotmet 
a informació pública per donar compliment a la normativa aplicable en matèria 
d’avaluació ambiental de projectes i, alhora, s’insereix en el tràmit d’execució de 
la sentència esmentada.

D’acord amb el que preveu l’article 3 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació 
d’impacte ambiental, se sotmet a informació pública l’adaptació de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental del regadiu del canal Segarra-Garrigues, promogut pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Durant un termini de trenta dies hàbils, les persones que tinguin interès en exa-
minar-lo ho podran fer a la seu del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural a Lleida (C/ Camp de Mart, 35, 25004 Lleida), a la seu de la Direcció General 
de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona); a la 
seu de l’empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (www.regsega.cat); 
o bé es pot consultar a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural (www.gencat.cat/dar/normativa) i podran formular-hi les al·legacions 
que creguin convenients.

Barcelona, 13 de febrer de 2010

JORDI BERTRAN I MUNTANER

Director general de Desenvolupament Rural
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