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SUGGERIMENTS

PRESÈNCIA DE NIUS D’ESPARVER CENDRÓS A POCS METRES D’AQUESTA
ACTIVITAT
Des de fa molts anys que el biòleg Ramon Fortià fa seguiment de l’esparver cendrós
a la comarca de l’Alt Empordà. A l’any 2015 va detectar dos nius molt a prop de
l’activitat associada a la modificació puntual de planejament. En els anys posteriors
no s’han observat nius, tot i que es considera una zona de potencial nidificació.
El grau de protecció legal de l’espècie abraça diferents estaments:
Unió Europea: Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de
novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d'ocells), annex I:
espècies que seran objecte de mesures de conservació especials quant a l'hàbitat,
amb la finalitat d'assegurar-ne la supervivència i la reproducció en l'àrea de
distribució.
Estat espanyol: Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat: annex IV (espècies que seran objecte de mesures de conservació
especials quant a l'hàbitat, amb la finalitat d'assegurar-ne la supervivència i la
reproducció en l'àrea de distribució). El catàleg estatal vigent considera l'espècie
vulnerable (corre el risc de passar a la categoria en perill d'extinció o, per la seva
raresa, s'enfronta a un risc de desaparició a la natura).
Catalunya: Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de protecció dels animals: espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.
El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d'aprovació) considera
l'espècie vulnerable.

Adjuntem plànol d’ubicació dels nius (P1 i P3) i el sector on es pretén ampliar.
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Per aquesta raó, demanem que l’avaluació ambiental estratègica estudiï les possibles
afectacions negatives sobre aquesta au protegida.
Cal tenir en compte la fase de construcció de l’ampliació de l’activitat (que en cap cas
es pot fer del mes de març fins al mes d’agost-setembre) i alhora si pot tenir alguna
conseqüència durant la fase de manteniment de l’activitat.
Per tot plegat,

SOL·LICITEM
1. Que es tinguin en compte aquests suggeriments.
2. Que aquesta entitat sigui considerada com a interessada i, d’acord amb el que
disposa l’article 35,a) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener, la llei 55/1999, de 29 de desembre, (d’incorporació de la
Directiva 90/313/CEE a l’ordenament intern espanyol).

Figueres, 7 de maig de 2019
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