
 
 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats, 

 Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
Av. Diagonal, 523-525 
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Assumpte:  Programa de restauració i avaluació ambiental simplificada del 
 permís d’investigació Alt d’Àneu, que afecta al municipi d’Alt 
 Àneu (Pallars Sobirà). R/N: PI 16/4168 

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), inscrita al Registre 
d’Associacions de Barcelona, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 97, baixos, 
08024 de Barcelona i representada per la seva Presidenta na Marta Gumà Bondia,  
EXPOSA: 

Que s’ha formulat consulta a aquesta entitat sobre el document ambiental del 
projecte “Programa de restauració i avaluació ambiental simplificada del permís 
d’investigació Alt d’Àneu, que afecta al municipi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà)”, havent 
aquesta entitat tingut accés al document ambiental del projecte en data 17 de 
setembre de 2018. 

Que mitjançant el present escrit, i a l'empara de l'article 76 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
l’article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la que 
subscriu formula, en relació al projecte de referència, les següents 

AL·LEGACIONS 

Primera. L’explotació minera com a veritable finalitat del projecte 

El Permís d’investigació Alt Àneu té per objecte l’execució d’un programa geofísic 
aerotransportat, un mapatge geològic a peu i un programa de perforació que tenen 
com a finalitat la identificació d’afloraments d’skarn per, evidentment, la seva futura 
explotació. Aquest Permís, a més de ser en sí mateix contrari a les finalitats de 
protecció ambientals que es desprenen de les figures de protecció existents a l’àmbit 
per produir els mateixos efectes que se’n derivarien de l’explotació, es tracta de la 
fase prèvia a l’explotació de la qual es pretén confirmar la viabilitat, de tal manera 
que, atesa la impossibilitat d’implantar una explotació minera a l’àmbit del projecte 
en atenció a les figures de protecció ambientals existents i les espècies protegides 
que hi habiten, no té sentit autoritzar el Permís d’investigació.  



 
 

 

Segona. Afectació de figures de protecció ambientals 

L’àmbit del Permís d’investigació Alt Àneu es troba al Parc Natural de l’Alt Pirineu, en 
un indret protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN). Així mateix, 
es troba en terrenys inclosos a la Xarxa Natura 2000, en l’àmbit també s’hi troba la 
Reserva Natural Parcial de la Noguera Pallaresa-Bonaigua i les actuacions que es 
plantegen resten molt properes a la Reserva Natural Parcial de l’Alt Àneu. 

L’existència d’aquestes figures de protecció denoten la importància ambiental de 
l’àmbit, tractant-se d’un espai amb valors naturals qualificats. De fet, l’àmbit del 
projecte es troba a l’espai de l’Alt Àneu inclòs al PEIN donat que “el bon estat de 
conservació de les formacions forestals altimontanes i subalpines afavoreix la 
presencia dels grans mamífers, mentre que la qualitat de les aigües i el bon estat de 
les riberes acullen una fauna rellevant”, tractant-se d’un espai que “acull una de les 
millors mostres de la fauna pirenenca” (Apartat 2.2, Alt Àneu, Documentació PEIN). 

En efecte, la protecció de l’espai pretén, entre d’altres finalitats, garantir la 
preservació de la fauna que hi habita, comptant amb espècies protegides com ara 
l'ós bru, el gall fer, la llúdriga o el trencalòs, finalitat que topa amb els efectes del 
programa geofísic aerotransportat i del programa de perforacions, i evidentment, de 
la possible explotació minera derivada dels resultats d’aquest Permís. 

Pel que fa a la Reserva Natural Parcial de la Noguera Pallaresa-Bonaigua, aquesta va 
ser declarada amb la finalitat de garantir la supervivència de  les darreres  poblacions  
de llúdriga a Catalunya (article 2.1 del Decret 123/1987, de 12 de març, sobre 
declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill 
de desaparició a Catalunya). Per tant, d’acord amb l’article 24.4 de la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d’espais naturals, no es poden permetre en cap cas les 
activitats que directament o indirectament poden perjudicar els valors 
naturals de protecció de les reserves naturals, en aquest cas la llúdriga, 
produint el projecte que es planteja (contaminació acústica de l’helicòpter del 
programa geofísic aerotransportat i de la maquinària del programa de perforacions i 
elements auxiliars), així com l’explotació minera que se’n derivarà, efectes greus 
respecte de la protecció de la llúdriga.  

D’altra banda, com s’ha dit, l’àmbit es troba en terrenys inclosos a la Xarxa Natura 
2000, de tal manera que cal recordar que l’avaluació ambiental ha d’entendre’s “[...] 
de modo que las autoridades competentes puedan tener la certeza de que un plan o 
proyecto no producirá efectos perjudiciales para la integridad del lugar de que se 
trate, ya que, cuando haya incertidumbre sobre la inexistencia de tales 
efectos, deberán denegar la autorización solicitada (véanse, en este sentido, 
las sentencias antes citadas Waddenzee, apartados 56 y 57, y Castro Verde, 
apartado 20). (...) Es preciso que no exista ninguna duda razonable desde un 
punto de vista científico, en el bien entendido de que estas autoridades deben 



 
 

 

apoyarse en los mejores conocimientos científicos en la materia […]”. (Comissió de 
les Comunitats Europees contra Itàlia. Sentència del 20 de setembre de 2007. 
Referència TJCE\2007\240). 

Per tant, és necessari efectuar una avaluació dels efectes ambientals del Permís 
d’investigació –que el Document Ambiental presentat no realitza correcta i 
exhaustivament– i estudiar si el projecte respecta els objectius i valors preservats per 
els citats instruments de protecció, i en el cas de no fer-ho o “cuando haya 
incertidumbre sobre la inexistencia de tales efectos”, com és l’opinió 
d’aquesta entitat, el projecte ha de ser denegat, més encara tenint en compte que 
l’objecte de la investigació és una futura explotació minera que seria frontalment 
contrària a les figures de protecció presents en l’àmbit i impossible d’autoritzar.  

Tercera. Fauna 

En l’àmbit del projecte tenen presència diverses espècies amenaçades i protegides 
com són les següents: 

Trencalòs 

Espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

Espècie En Perill d'Extinció segons el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.  

Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, amb categoria A, d’acord amb el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Protecció dels Animals. 

Element Prioritari de Conservació a la ZEC ES5130003 Alt Pallars. 

Perdiu blanca 

Espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

Espècie Vulnerable segons el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.  

Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, amb categoria B, d’acord amb el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Protecció dels Animals . 

Element Prioritari de Conservació a la ZEC ES5130003 Alt Pallars. 



 
 

 

Gall fer 

Espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

Espècie Vulnerable segons el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.  

Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, amb categoria A, d’acord amb el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Protecció dels Animals. 

Element Prioritari de Conservació a la ZEC ES5130003 Alt Pallars. 

Perdiu xerra 

Espècie inclosa a l’Annex I (Perdix perdix hispaniensis) de la Directiva 2009/147/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de 
les aus silvestres.  

Mussol pirinenc 

Espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

Espècie Vulnerable segons el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.  

Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, amb categoria B, d’acord amb el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Protecció dels Animals. 

Element Prioritari de Conservació a la ZEC ES5130003 Alt Pallars. 

Almesquera 

Espècie inclosa a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats i de la fauna i flora silvestres. 

Espècie Vulnerable segons el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.  

Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, amb categoria C, d’acord amb el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Protecció dels Animals. 



 
 

 

Ós bru 

Espècie inclosa a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats i de la fauna i flora silvestres. 

Espècie En Perill d’Extinció segons el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.  

Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, amb categoria A, d’acord amb el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Protecció dels Animals. 

Element Prioritari de Conservació a la ZEC ES5130003 Alt Pallars. 

El Document Ambiental valora l’impacte sobre la fauna de tal manera que les 
espècies no es veurien “gaire” afectades per les actuacions si aquestes tenen lloc 
fora de l’època de reproducció (pàgina 70), essent la restricció del calendari l’única 
mesura que s’aplica. Pel que fa al Programa geofísic aerotransportat, es preveu per a 
la segona i tercera setmana de setembre i les perforacions entre l’última setmana 
d’agost i la tercera setmana d’octubre.  

No obstant, aquestes restriccions de calendari només es fan en relació a l’impacte 
acústic produït per l’helicòpter (Programa geofísic aerotransportat) i les perforacions, 
no es valora en cap cas l’impacte que sobre les espècies poden tenir els treball de 
preparació. El treballs de preparació consistents en l’arranjament de la pista d’accés, 
l’explanació de les plataformes i l’apilament de sòl i terra vegetal es programen 
durant els mesos de juliol i agost, de tal manera que es menystenen imprudentment 
els efectes que poden tenir aquests treballs que, evidentment, implicaran l’ús de 
maquinària i produiran un impacte acústic amb efectes molt negatius respecte de les 
espècies presents a l’àmbit. 

Per tant, els calendaris que es preveuen afectaran greument a les espècies presents 
a l’àmbit, atès que, a tall d’exemple, pel que fa al Trencalòs, l'envol es produeix entre 
el maig i el juliol, i els polls de Perdiu blanca es desenvolupen entre el 15 de juliol i el 
30 d'agost, l’època reproductora del Mussos pirinenc va del març al juliol i s’han 
observat pollicades de Gall fer de menys de 15 dies a mitjans d’agost. 

Per últim, cal advertir que el projecte comportarà el desplaçament de les espècies 
presents en l’àmbit, la qual cosa constitueix un important greuge sobretot tenint en 
compte que es tracta d’espècies amenaçades i protegides. En aquest sentit, cal 
assenyalar que el Document Ambiental proposa “aprofitar els sondejos per estudiar 
els efectes del soroll sobre l'ós bru”, considerant que “és una bona ocasió per 
estudiar els efectes del soroll sobre aquesta espècie, per veure si es desplacen a 
altres llocs” (pàgina 114-115). Aquesta visió denota la poca seriositat de l’anàlisi 
ambiental efectuat en el Document ambiental i el menysteniment que els efectes del 
projecte sobre l’àmbit. No cal estudiar els efectes del soroll sobre l’Ós bru ni cap altre 



 
 

 

espècie, en efecte, el soroll provoca que les espècies es desplacin i aquest és 
precisament un efecte negatiu que cal evitar no autoritzant el Permís d’investigació.  

Quarta. Medi hídric 

Pel que fa als efectes que sobre les aigües pot suposar el programa de perforacions, 
en relació amb les masses d’aigua superficial, aquestes poden veure’s afectades per 
les possibles fuites de greixos o olis de la màquina perforadora, substàncies que, si 
bé el document ambiental assegura que quedaran recollides per un “geotèxtil que 
anirà a la part inferior de la màquina de perforació”, podrien afectar les aigües 
superficials de la Conca de la Noguera Pallaresa i els nombrosos torrents de desgel 
que envolten la zona de perforacions. D’altra banda, els treballs d’acondicionament 
de les pistes, amb l’ús de la maquinària que això implica, són també un factor de 
possible contaminació de les aigües superficials.  

Així mateix, pel que fa a les aigües subterrànies, el document ambiental conclou que 
“per la seva ubicació i fondària, les perforacions d’investigació no afectaran el domini 
públic hidràulic”, atès que “la baixa permeabilitat dels materials impedeix cap 
impacte i que qualsevol impacte que es pogués produir, es transmeti via 
subterrània”. Ara bé, a l’àmbit del programa de perforacions, el qual comprèn el 
muntatge de 2 plataformes on es realitzaran 6 perforacions amb diferents 
inclinacions i una profunditat que pot assolir els 150 m, es troben calcàries, que com 
és normal en aquest tipus de roques sedimentàries estant fracturades, degut a varis 
factors físics, i on l’aigua té un factor decisiu en la dilució de la roca percolant per les 
fractures i afavorint el pas i la presència d’aigües subterrànies. Així doncs, és possible 
que les perforacions provoquin la contaminació de les aigües subterrànies amb 
minerals que aporten amiant i arsènic entre altres elements altament contaminants i 
perillosos que, per gravetat, anirien fins al riu Noguera Pallaresa. 

Per tant, i contràriament a la valoració consistent en “sense efectes” que realitza el 
document ambiental a la pàgina 104 respecte dels impactes en les aigües, aquesta 
entitat considera que no queda garantida la protecció de les masses d’aigua a l’àmbit 
del projecte i que el document ambiental manca d’una correcta descripció del medi 
hídric i no valora el efectes que sobre aquest es poden produir.  

Per tot això exposat, es 

SOL·LICITA  

Que s’admeti aquest escrit, sigui unit a l’expedient de referència, i, atesa la condició 
d’interessada d’aquesta Associació, es tingui per formalitzada l’oposició d’aquesta 
entitat a la realització del projecte relatiu al Permís d’investigació Alt Àneu i, en 
base als elements de fet i de dret continguts en el present escrit, se’n denegui 
l’autorització. 

Barcelona, 16 d’octubre de 2018 


