DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental
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Avda Diagonal 523-525
08029 Bacelona
Assumpte: Consultes de l’avaluació ambiental simplificada del projecte
de construcció d’un camí a Baussitges al TM d'Espolla
En Llorenç Pascua Subiranas amb DNI 40.424.899-F actuant en nom i
representació de la IAEDEN-Salvem l’Empordà associació amb NIF G17098534 i domicili social al C/ Sant Vicenç, 30 1er 17600 Figueres
compareix i com millor procedeixi en dret,
EXPOSA
Que l’entitat i la plataforma que representa té com a objectius l’estudi, la
defensa i la conservació del medi ambient i del territori.
Que com sigui aquests objectius interessen al bé comú i com a tal estan
reconeguts a l’article 45 de la Constitució Espanyola.
Que la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada el 30 de
novembre de 1990, en vista el recurs del sumari 12/85 de la Secció Tercera
de la Audiència Provincial de Barcelona, reconegué el dret a gaudir del medi
ambient com a dret fonamental dels ciutadans espanyols.
Aquesta entitat defensa que “la integració de la conservació de la natura en

el procés de presa de decisions socioeconòmiques és indispensable, i que hi
ha una clara interdependència entre el manteniment de la integritat dels
sistemes naturals i culturals i la provisió d’opcions socials i econòmiques
atractives i amb futur. No es podrà avançar cap a la sostenibilitat si no
s’assoleix una relació equilibrada entre les necessitats socials, l’activitat
econòmica i el funcionament dels ecosistemes, que proveeixen els serveis
ambientals essencials, dels quals depèn no sols la qualitat de vida, sinó fins i
tot la pròpia existència humana” (Josep Mª Mallarach a Revista de Girona).
Que volem presentar les següents consideracions:

1. MANCA D’INFORMACIÓ DEL PROJECTE
Els documents que es trobaven a exposició en el llistat d’expedients de la web de la
Generalitat de Catalunya són:
a) Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca Baussitges
b) Aprovació del Pla tècnic de gestió i millora forestal
c) Document ambiental d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada per la
constricció d’un camí a Baussitges (TM Espolla)
Amb aquesta documentació no hem pogut conèixer les característiques tècniques del
projecte (amplada de la pista, pendents,...) i per aquesta raó és difícil poder valorar
l’impacte ambiental d’aquest projecte en el medi natural on transcorre.
Però hi ha certes informacions que no hem pogut considerar: si és una pista de pas de
ramat o si tindrà prou amplada per a que hi passin vehicles de motor, si aquesta pista serà
accessibles per vehicles aliens a la finca,... Considerem important que la construcció
d’aquest projecte no ajudi a tenir efectes negatius sobre el territori: erosió del terreny, risc
d’incendi pel pas de vehicles, més freqüentació a la zona,...
De totes maneres considerem que la pastura en aquesta finca és un dels valors a potenciar i
conservar. Si la pista forestal es fa per poder gestionar bé el ramat de la vaca de l’Albera,
considerem que té interès en la conservació de l’entorn i per la bona gestió de la finca.

2. INVENTARI DE BOSCOS SINGULARS DEL CREAF
El CREAF va realitzar l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya. L’objectiu d’aquest
document és establir un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de
país, atenent als diversos usos i valors del bosc.
Considerem molt important revisar si alguns dels boscos catalogats com a singulars pot
quedar afectat per aquesta pista forestal.
La IAEDEN hem detectat la proximitat d’un d’aquests boscos anomenat la Mosquera del
Talls d’en Jepa Ramo. Adjuntem informació d’aquest rodal en l’annex a aquest document.
Tenim coneixement que hi ha d’altres boscos singulars a la zona de l’Albera. Per aquesta
raó, sol·licitem que es revisi que no hi hagi una afectació directa.
En cas que així sigui, sol·licitem la revisió de pas de la pista amb l’objectiu que cap bosc
singular sigui afectat sota cap concepte.

Per tot plegat,
SOL·LICITEM
- Que es tinguin en compte aquestes consideracions
- 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).

A Figueres, 27 de març de 2018

