
 

 

 

Na Marta Gumà Bondia, major d’edat, actuant en nom i representació de la Lliga per a la 
Defensa del Patrimoni Natural, amb NIF G58459280, entitat declarada d’utilitat publica l’any 
1979 e inscrita al Registre d’associacions de Catalunya, número 2327, a efectes de 
notificacions amb domicili al carrer Sant Salvador 97 baixos, compareix i EXPOSA que: 

Mitjançant el present escrit volem manifestar el nostre desacord amb la ubicació escollida 
per a la realització del Campionat d’Espanya de Compak Sporting que se celebrarà a Port 
Ainé (Rialp, Lleida), els dies 16, 17 i 18 de juny, posant així en coneixement del Departament 
de Territori i Sostenibilitat l’impacte negatiu que aquesta activitat produirà en cas de realitzar-
se finalment a l’indret escollit. 

 
Afectació a poblacions de Gall Fer 

La ubicació escollida per a la realització del Campionat d’Espanya de Compak Sporting és 
l’estació d’esquí de Port Ainé (Rialp, Lleida), situada en un àrea un on és té constància que 
hi ha poblacions estables de Gall Fer (Tetrao Urogallus).  

El següent mapa mostra la probabilitat de detectar aquesta espècie en període reproductor i 
com es pot observar, a l’indret on es pretén realitzar aquesta competició existeix una molt 

alta probabilitat. 

Precisament, la competició de Compak 
Sporting tindrà lloc durant l’època de 
reproducció del Gall Fer, que es produeix 
entre els mesos de març i juliol. L’època de 
zel d’aquesta espècie comença el mes de 
març, tot i que és al maig quan més es 
manifesta, de manera que, amb una 
incubació mitja de 25 dies, la competició 
coincidirà de ple amb el període reproductor 
del Gall Fer.  

El Gall Fer és una espècie amenaçada tant 
a escala catalana com espanyola. En el 
marc europeu, la Directiva 2009/147/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
novembre, relativa a la conservació de les 
aus silvestres, inclou el Gall Fer a l’annex I 
relatiu a les espècies que seran objecte de 
mesures de conservació especials quant al 
seu hàbitat, amb la finalitat d'assegurar-ne 
la supervivència i la reproducció en l'àrea 

de distribució, i per tant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat, inclou aquesta espècie a l’annex IV, homòleg de l’annex I de la Directiva 
2009/147/CE. 

La subespècie pirenaica (Tetrao Urogallus Aquitanicus) està inclosa al Catàleg Espanyol 

d’Espècies Amenaçades a la categoria de “Vulnerable” i a la revisió del Llibre Vermell de les 
Aus d’Espanya i d’acord amb les diferents categories de la UICN, la subespècie pirenaica 
està inclosa a la categoria “En perill”. 



 

 

 

A Catalunya, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Protecció dels Animals, identifica el Gall Fer com a espècie protegida de la fauna 
salvatge autòctona, amb categoria A. D’altra banda, el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel 
qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les 
espècies de la fauna salvatge, classifica les espècies en les categories “poc sensible”, 
“sensible” o “molt sensible” segons el grau de sensibilitat vers les molèsties provocades per 
l'home, especialment durant l'època de reproducció, i concretament classifica el Gall Fer 
com a espècie “sensible”. Per tant, és del tot incoherent permetre una competició de 
Compak Sporting en una àrea d’influència d’aquesta espècie i a més durant el període 
reproductiu. 

La població de Gall Fer del Parc Natural de l’Alt Pirineu es va avaluar l’any 2005 en uns 150 
exemplars mascles adults, que representen un terç de la població catalana i la major 
població de tota la península Ibèrica. Tot i que l’estació d’esquí de Port Ainé no resta dintre 
del Parc Natural o de l’espai ES5130003 Alt Pallars de la Xarxa Natura 2000, s’hi troba al 
llindar, de manera que la competició de tir al plat que es vol dur a terme produirà molèsties 
innecessàries i del tot evitables a la població de Gall Fer, a més com s’ha posat de manifest 
existeix una alta probabilitat de detecció d’aquesta espècie durant el període reproductiu a la 
zona de Port Ainé.  

El Campionat d’Espanya de Compak Sporting reuneix entre 300 i 400 tiradors, s’hi disparen 
200 plats i té una durada de 3 dies, ara bé també s’ha de tenir en compte que prèviament a 
la competició es realitzen entrenaments durant dos dies, així doncs ens trobaríem davant 
d’una activitat que provocarà molèsties durant cinc dies a una espècie protegida mentre es 
troba en plena època de reproducció, la qual cosa posa en risc l’èxit reproductor del Gall Fer, 
qüestió crítica donada la situació de l’espècie. 

 

Ubicacions alternatives 

Donat l’impacte negatiu sobre la població de Gall Fer que produirà la realització del 
Campionat d’Espanya de Compak Sporting a Port Ainé, tot seguit proposem una sèrie 
d’ubicacions alternatives per a dur a terme aquesta competició, totes elles a la província  de 
Lleida, tot i que algunes són més properes que d’altres a la ubicació escollida en primer 
terme. 

- Camps de tir de Lleida que no han acollit competicions fins ara però que ho poden fer 
i són propers a Port Ainé: 

En primer lloc, per ser una alternativa que es troba a molt poca distància de l’estació d’Esquí 
de Port Ainé, proposem el Camp de Tir “Turó Blanc” (Sort, Lleida).  

En segon lloc, també a Lleida però a la comarca de l’Alt Urgell, proposem com a alternatives 
el Camp de Tir “El Tossal” (Alàs i Cerc) i el Camp de Tir “Les Vinyes” (Organyà). Així mateix, 
a la comarca de l’Alta Ribagorça proposem el Camp de Tir “el Pilaret” (El Pont de Suert). 

- Camps de tir de Lleida que ja han acollit competicions de Compak Sporting: 

El Camp de Tir “Can Bosch” (Rosselló) i el Camp de Tir “La Nora” (Alcoletge) van acollir el 
Campionat Provincial de Compak Sporting el 2012 i 2016 respectivament, de manera que, 
tot i que es troben a la comarca del Segrià i són més llunyans a Port Ainé que les anteriors 
alternatives proposades, són dos espais en els que es pot realitzar el Campionat d’Espanya. 

 



 

 

 

 

Per tot això exposat, es SOL·LICITA, 

Que es tingui en compte el present escrit i que en atenció a l’impacte negatiu que produirà la 
competició que es pretén realitzar sobre una espècie protegida i amenaçada com és el Gall 
Fer, es modifiqui la ubicació per a dur a terme aquesta activitat, evitant així molèsties 
innecessàries a aquesta espècie. 

Barcelona, 5 de maig de 2017 

 
 
 
 
 
 
Marta Gumà Bondia 
Presidenta DEPANA 
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
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