Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Avinguda Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
AL·LEGACIONS
ENTORN AL “DOCUMENT AMBIENTAL” (ELABORAT PER
L’EMPRESA AMPHOS 21) EN RELACIÓ AL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ
AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL PERMÍS D’INVESTIGACIÓ ALT ANEU, QUE
AFECTA AL MUNICIPI D´ALT ANEU (PALLARS SOBIRÀ).
L’ASSOCACIÓ NATURALISTA LA PANIQUELLA, amb NIF G25750118 i domicili a C/Major, 77
d’Esterri d’Àneu
EXPOSA
Que en data 16/09/2018 se la va convocat a la primera reunió de la Plataforma Salvem
Salau per tal de debatre i posar en comú la documentació ambiental presentada pel
titular del Programa de restauració i avaluació ambiental simplificada del permís
d’investigació Alt d’Àneu, que afecta al municipi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà), referent a
l’expedient P
 I 16/4168 d’Avaluació Ambiental Simplificada (aquesta documentació va
ésser elaborada per l´Empresa AMPHOS 21)
Que després d’aquesta reunió i l’efectuada a Sort el dia 29/09/18 i un cop analitzada la
documentació i d’acord amb el què disposa la diligència que acompanyava la
documentació ambiental, dirigim al Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental
d’Activitats del Departament de Territori i Sostenibilitat el següent document amb les
al·legacions que hem cregut oportú elaborar.

● Aquesta zona es troba al bell mig del PARC NATURAL DE L¨ALT PIRINEU, dintre d´una
zona de RESERVA 2000. Es localitza a una zona privilegiada del nostre Patrimoni
Natural,des de diferents punts de mira: faunístic, botànic, geològic.

●

Des d’un punt de vista ecològic i faunístic el projecte no respecta aquest hàbitat.

●

Aquesta explotació posaria en greu perill les poblacions de:
o
o
o
o
o
o

Tritó pirinenc (Calotriton asper)
Granota roja (Rana temporaria)
Tòtil (Alytes obstetricans)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis)
Gall fer (Tetrao urogallus)

o
o
o
o
o

Perdiu xerra (Perdix perdix)
Os bru (Ursus arctos)
Sargantana aranesa 
(Iberolacerta aranica)
Llangardaix verd (Lacerta bilineata)
Truita comuna (Salmo trutta fario)

La incidència de la activitat minera podria posar en perill la supervivència d’algunes d’aquestes especies
en el sector de Salau.

●

Donem a conèixer l’exemple del riu Salat, de la banda francesa, que aquest tipus d’activitat
minera va provocar la mort massiva de la població ictiològica, fent perdre diversitat biològica i
produint un empobriment del l’ecosistema fluvial.

●

En els accessos a la zona d’extracció es veuria greument afectada la nidificació de:
o
o

●

Gall fer (Tetrao urogallus)
Trencalòs (Gypaetus barbatus)

En relació a l’ós bru (Ursus arctos) aquesta és una zona que es detecten oses amb cadells que
veurien molt afectada la seva àrea vital i haurien d’abandonar la zona.

En conclusió del que hem anat explicitant anteriorment, des de LA PANIQUELLA ASSOCIACIÓ
NATURALISTASOL·LICITA:

●

Que es resolgui com a DESFAVORABLE l’avaluació ambiental simplificada que s’ha iniciat, per les
mancances que presenta la memòria ambiental

Esterri d’Aneu a 10 d’octubre del 2018

