DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina territorial acció i avaluació ambiental
Serveis Territorials a Girona

Abast de l’EAE del projecte de cria de musclos al terme musclos al municipi de
Roses

SUGGERIMENTS

PRIMER. DEFINICIÓ DELS IMPACTES PEL PROJECTE QUE ES TRAMITA
El projecte pel qual s’ha començat el procediment és el de cria de musclos en longline i, per tant, els impactes que cal avaluar són els específics per aquest projecte. En
diversos apartats del projecte es diu clarament que hi ha la previsió, en un futur, que
es vulgui engreixar peixos en la mateixa instal·lació. I pel que fa al document
d’impactes es fa un refregit continu entre engreix de peixos i cria de musclos.
Els impactes associats a un projecte d’engreix de peixos o a un de cultiu de musclos
són molt diferents. Es proposa que es faci un estudi d’impacte exclusiu per la cria de
musclos i si mai hi ha la intenció de fer-ne qualsevol altre ús, en el mateix àmbit del
projecte, caldria tornar a iniciar la tramitació d’impacte ambiental per avaluar els
impactes específics associats a la nova activitat.
Els musclos són éssers filtradors que s’alimenten del propi plàncton del mar i alhora
no se’ls hi fa un tractament sanitari. En canvi, en el cas de gàbies de peixos es fa
alimentació artificial amb un depòsit important de matèria orgànica al forn marí, així
com restes fecals, i alhora s’apliquen tractaments sanitaris.
Per tant, es demana un estudi específic pel l’ús que es tramita –cria de musclos- i en
cas que hi hagi un canvi d’activitat, caldrà iniciar de nou els procediments oportuns
d’avaluació ambiental que es requereixin per la nova activitat.

SEGON. PROJECTES DINS L’ÀMBIT DE L’ESPAI MARÍ DE L’EMPORDÀ PROTEGIT
COM A ZONA ZEPA.
L’àmbit del projecte es troba inclòs en l’àrea marina de l’Empordà que es troba
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regulada per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat.
Segons el seu article 33, que diu literalment:

Artículo 33. Áreas Marinas Protegidas.
1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios naturales designados para
la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o
geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y
submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad, merecen una protección especial. Estos espacios podrán
ser objeto de incorporación a la Red de Áreas Marinas Protegidas de
España regulada en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección
del medio marino.
2. Para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas y de sus valores
naturales, se aprobarán planes o instrumentos de gestión que
establezcan, al menos, las medidas de conservación necesarias y las
limitaciones de explotación de los recursos naturales que procedan para
cada caso y para el conjunto de las áreas incorporables a la Red de Áreas
Marinas Protegidas de España.
3. El Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España,
regulado en el artículo 29 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre,
establecerá los criterios mínimos comunes de gestión aplicables a las
áreas marinas protegidas incluidas en dicha Red.

Així, doncs, cal que l’estudi d’impacte ambiental avaluï els corresponents plans, si
correspon, i avaluar si les mesures que es contemplen són compatibles amb els
impactes d’aquesta actuació.
Per altra banda, i en base a les consideracions de l’article 29 de la llei 41/2010, de 29
de desembre, cal valorar avaluar alhora els objectius estratègics de la Xarxa d’Àrees
Marines protegides , les directrius per a la planificació i la conservació de les àrees
marines protegides (com és el cas del projecte que ens ocupa) i el programa
d’actuacions comunes d’aquesta Xarxa, els procediments del seu seguiment continu i
la seva avaluació.
En base a aquests plans és més senzill poder avaluar si és compatible el cultiu de
musclos amb la conservació d’aquesta àrea marina protegida.
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TERCER. ESTUDIS D’ALTERNATIVES
En el projecte de “Contestación a l’oficina territorial d’acció i avaluació ambiental dels
serveis territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat” es fa un
estudi d’alternatives en base a tres zones diferents. Dos d’elles queden
automàticament descartades perquè es troben dins l’àrea marina del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.
Considerem que aquestes dues ubicacions no són vàlides, doncs el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, en el seu
article 39.8 especifica la prohibició de construcció d’instal·lacions d’aqüicultura.
Per aquesta raó, es demana que es redefineixen dues zones, com a estudi
d’alternatives, que estiguin fora dels àmbits marins de protecció: ES0000019
Aiguamolls de l’Alt Empordà, ES0000514 espai marí de l’Empordà o qualsevol altre.

QUART. FASE D’ABANDONAMENT
Es considera molt important que en cas que es doni permís a aquest projecte, es
busquin els mecanismes efectius per garantir que si mai aquesta instal·lació s’ha
d’abandonar -per manca de viabilitat del projecte o per qualsevol altra raó- es
desinstal·lin totes les infraestructures existents i es deixi l’àrea amb les mateixes
condicions que es van trobar. En cap cas, es pot deixar la infraestructura abandonada
en mig de la badia de Roses.

Per tot plegat,

SOL·LICITEM
-

Que es consideri la necessitat d’aplicar una avaluació d’impacte ambiental
ordinària.

-

Que es tinguis en compte els suggeriments d’aquest document.

-

Que la IAEDEN sigui part interessada d’aquest expedient.

Figueres, 24 de setembre de 2019

IAEDEN-Salvem l’Empordà
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