DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Serveis Territorials a Girona
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona

Assumpte: Consideracions sobre els programes de restauració del permís
d’investigació minera “PI Santa Maria” i “PI Ginebró” als termes municipals de
Maçanet de Cabrenys, Darnius i La Vajol

Que hem consultat la documentació tècnica dels expedients que en l’actualitat estan
en tramitació i volem fer les següents consideracions:
1. Els impactes ambientals associats al programa de restauració i el permís
d’investigació dels dos projectes en tràmit no es consideren importants. Per aquesta
raó, no es fa esment de cap mesura correctora o específica especial al respecte.
2. Tot i així, es considera important mostrar la preocupació respecte l’explotació
d’aquestes activitats mineres en cas que els estudis mostrin una bona disponibilitat i
qualitat del recurs miner. En els documents, que hi ha actualment en tràmit, és
impossible conèixer els impactes sobre aquest territori en cas que es vulgui
desenvolupar l'activitat minera. No hi ha cap descripció de quina activitats i quins
requisits es necessitaran en la reobertura d'aquesta activitat. Per tot plegat, fem les
següents consideracions:
a) Cal tenir molt present que les Salines és un espai de gran interès natural i
paisatgístic. Representa un paratge amb una variada zonació de la vegetació. Des
d'alzinars i suredes, a l'alzina muntanyenc, les rouredes acidòfiles, la fageda i en
els nivells culminals s'hi troben landes i prats acidòfils. La interfase entre el clima
mediterrani i euro-siberià fa que predomini una elevada variabilitat d'elements
corològics. Alhora cal ressaltar el bon estat de conservació dels ecosistemes
forestals que donen recer a una variada i rica fauna protegida.
b) Es considera imprescindible avaluar els impactes ambientals de l'explotació
minera abans de permetre les actuacions pel permís d'investigació. En cas
contrari, es comença la casa per la teulada pel que fa a l'avaluació ambiental de
l'activitat. Pot generar, alhora, molta frustració a l'empresa en cas que inverteixi
elevades quantitats de diners en els permisos d'investigació (tal com es mostra en
els pressupostos dels projectes) que, a posteriori, podria no ser apte per ser
explotada de manera parcial o total degut a la incompatibilitat del
desenvolupament de l'activitat econòmica vers la protecció dels elements del
patrimoni natural que conforma l'espai.

c) Alhora cal tenir en consideració l'efecte multiplicador dels impactes ambientals
en base al número d'explotacions que volen ser investigades. Pel coneixement
que tenim a dia d'avui hi ha en tràmit dos projectes (Ginebró i Santa Maria), però
ja se n'han tramitat dos més en anterioritat (Castell i Salines). Es coneix quantes
mines hi ha inventariades i quantes volen ser investigades? El degoteig de
projectes en una mateixa zona estudiades de manera individual i aïllada no
permet avaluar de manera rigorosa l'impacte sobre el territori. Per tant, cal
desgranar l'envergadura del despertar de l'interès per aquesta activitat minera.
Per tot plegat,
SOL·LICITEM
1. Un Pla de l'activitat minera de la zona de les Salines que tingui en compte:
a) Inventari de les activitats mineres de la zona i el grau d'interès que hi ha en
el seu desenvolupament o investigació.
b) Una descripció de les actuacions que es requereixen per iniciar i explotar les
diferents actuacions mineres.
c) Quins impactes tindrà el conjunt d'aquestes actuacions sobre el territori.
d) Una valoració de quines són compatibles i quines no vers la conservació del
elements patrimonials naturals de l'entorn.
2. Que es tinguin en compte les nostres consideracions.
3. 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).
Signat, als efectes escaients
Llorenç Pascua Subiranas
President IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ
Figueres, 2 de Febrer de 2015

