Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic
Sr. Ramon Saball Balasch
Associació Cultural Fòrum l’Espitllera
C/ del Forn, 2 Florejacs
25211- Torrefeta i Florejacs

Benvolgut senyor,

Com a resposta al vostre escrit adreçat a aquesta Direcció General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic referit a l’atorgament de l’autorització ambiental a l’activitat extractiva
Malacara de l’empresa Xaviker,SA al terme municipal d’Estaràs on poseu de manifest que;
A. D’una banda que d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control
de les activitats, que les activitats extractives s’han de sotmetre a declaració d’impacte
ambiental i han de presentar un estudi d’impacte ambiental, i que no heu disposat de la
informació pública de l’activitat, ni de l’Estudi d’Impacte ambiental. I que, en aquest
sentit, d’acord amb la Llei de l’Estat 27/2006, es lesionaria i vulneraria greument el dret
de les persones físiques i jurídiques a participar de manera efectiva i real en els
procediemnts administratius tramitats per a l’emissió de les declaracions d’impacte
ambiental regulades en la legislació sobre avaluació d’impacte ambiental.
•

A aquest respecte us diem que és en compliment de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de juliol de 2015, que va esdevenir ferma
el 16 de novembre de 2015, que es va iniciar el procediment per tal d’executar-la i
es va resoldre atorgar l’autorització ambiental en data 22 de gener de 2016. En
l’esmentada sentència es condemna a l’Administració de la Generalitat, a atorgar, en
el termini d’un mes des de la fermesa, l’autorització ambiental sol·licitada, subjecte a
les mesures correctores que sigui necessàries. Així mateix la sentència també diu
que, en cas que no s’atorgués en el termini indicat, la sentència servirà de títol per
exercir l’activitat. No obstant aquest autorització ambiental no eximeix altres títols
que fossin necessaris.

•

La sol·licitud inicial d’autorització ambiental de l’activitat extractiva es va realitzar en
data 7 d’abril de 2008, data en la que estava vigent la Llei 3/1998, de la Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental.

•

Tal com es recull a la publicació de la resolució de 22 de gener de 2016, atès que
aquesta es dicta en execució de sentència, les eventuals reclamacions contra ella
s'han de plantejar, en tot cas, com a incident d'execució de sentència davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 109
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa..

B. De l’altra, que heu constatat la necessitat de sol·licitar o ampliar les mesures correctores
necessàries per la protecció de les persones i del medi ambient, susceptibles d’afectació
negativa pel projecte i formuleu un seguit de peticins concretes. A aquest respecte us
informem el següent;
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• Les mesures per corregir o minimitzar els impactes que pot generar

l’activitat
extractiva al medi, fixades pels diferents vectors ambientals en els seus informes
d’avaluació, es recullen a l’annex de l’autorització ambiental i al programa de
restauració aprovat, on s’estableix un sistema d’explotació i restauració integrada per
fases de l’activitat.

•

Atès el contingut de les vostres consideracions i peticions vam donar trasllat de la
vostra petició a l’àrea de restauració i avaluació de les activitats extractives, del
Servei de Informació, Inspecció i control Ambiental d’Activitats de la Direcció
General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic, a l’Agència Catalana de l’Aigua, i a
la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (actualment a la Direcció General
de Polítiques Ambientals i Medi Natural). En aquest sentit, i responent a les
peticions concretes, us hem de dir:
1. Pel que fa a la petició que s’estableixin les mesures correctores necessàries i
específiques tenint en compte la magnitud de l’explotació projectada, de 25,84
ha, així com la potència d’extracció, amb bancs de fins a 12 m de profunditat en
relació amb la proximitat (10 m) de l’explotació al pou d’aigua de boca del
veïnatge d’Alta-riba.
A aquest respecte la mesura correctora número 1.3 de l’autorització ambiental,
fixada a l’informe sobre el programa de restauració de l’Àrea d’Avaluació i
Restauració d’Activitats Extractives de data 15 de desembre de 2015, estableix
les mesures relatives a la restauració com són la morfologia final, la restitució de
l’estrat edàfic i revegetació i el desmantellament de les instal·lacions.
Pel que fa a les possibles afeccions al pou de subministrament d’aigua al
veïnatge d’Alta-riba, un cop valorat per l’Agència Catalana de l’Aigua manifesta
que l’activitat extractiva, en cap cas, ha d’afectar el nivell freàtic.

2. Pel que fa a la petició que s’estableixin les mesures correctores necessàries i
específiques tenint en compte l’impacte sobre el domini públic hidràulic dels
encontorns, que comprèn la zona humida i surgència del bassal d’Alta-riba (bé
protegit d’acord amb el POUM del municipi d’Estaràs de juny de 2007), de petites
dimensions però de gran valor paisatgístic i per a l’ecosistema, així com el torrent
de Malacara –afluent del Sió- i els fondos d’Alta-riba, de Malacara i de la Quadra.
D’acord amb la resposta de l’Agència Catalana de l’Aigua als vostre escrit, la
tramitació de l’autorització d’obres en zona de policia (Domini Públic Hidràulic) de
l’activitat extractiva dona garanties de la no afecció a tercers prenent-se les
mesures necessàries per evitar degradar el medi hídric garantint la funcionalitat
del règim del sistema fluvial i ordenant i respectant els valors naturals així com els
diferents elements que el configuren.
I proposa que en el tràmit d’autorització d’obres en zona de policia es faci el
seguiment de l’estat del pou i bassal d’Alta-riba per tal que en base a les
directrius i valoració realitzada pel Departament de Coordinació Hidrogeològica
d’aquella Agència de les característiques hidrogeològiques de l’aqüífer, del règim
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d’explotació, de l’àrea d’influència i de les característiques qualitatives i
quantitatives de l’aigua es determinin, si escau, perímetres de protecció amb la
finalitat de protegir les captacions d’aigua i les zones d’especial interès ecològic,
paisatgístic, cultural o econòmic on l’Organisme de conca podrà imposar
limitacions amb l’objectiu de protegir el medi hídric.

3. Que s’estableixin les mesures correctores necessàries i específiques tenint en
compte la protecció que cal donar el relleu característic del terreny a Alta-riba i
Estaràs, i en altres pobles de la Segarra, anomenat “vale”, derivat de la diferent
resistència de modelatge dels materials que el composen: plans sobre capes
calcàries superficials, costes pronunciades compostes de margues; i fondos,
força plans, amb margues erosionades. Aquesta és una interessant
geomorfologia que cal protegir adequadament, ja que configura una densa xarxa
de drenatge, peculiar i característica, i fenòmens també ben singulars com són la
circulació sub-superficial de l’aigua i les seves surgències.
Aquest respecte l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives manifesta
que en la tramitació sobre el programa de restauració s’ha formulat consulta a
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya el qual considera que “el projecte de
restauració, tenint en compte les característiques geològiques dels materials i el
tipus d’explotació proposat, resulta formalment suficient respecte a l’avaluació de
la compatibilitat del sòl amb l’exercici de l’activitat”.
4. Pel que fa a la petició que s’estableixin les mesures correctores necessàries i
específiques tenint en compte que la zona afectada pel projecte d’explotació es
troba incorporada, parcialment, dins de l’Àrea d’interès faunístic i florístic amb
codi específic núm. 6627, del Mapa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic, que
recull les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades,
coordinat per la Direcció General de Biodiversitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
A aquest respecte el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, de la
Direcció General de Polítiques Ambientals es va informar, de forma prèvia a
l’autorització ambiental, que no s’afectava cap àrea crítica de flora o fauna
amenaçada. No obstant, posteriorment en valoració de les vostres propostes des
d’aquest Servei se’ns informa que és una àrea designada com a d’interès
faunístic i florístic per la presència de Calàndria i que, en relació als amfibis, en
aquesta quadrícula hi ha citat (entre d’altres espècies) el gripau d’esperons,
Pelobates cultripes, que està proposat com a vulnerable en el Catàleg de Fauna
Amenaçada de Catalunya, però que encara no ha estat aprovat pel Govern.
En aquest sentit, les possible mesures de protecció de la fauna amfíbia vinculada
a la bassa o a la zona humida, que es puguin fixar des del Servei de Protecció de
la Fauna, hauran de ser incorporades en el marc de l’autorització d’obres dins del
Domini Públic Hidràulic, que l’empresa haurà de sol·licitar de forma prèvia a l’inici
de l’activitat davant de l’Organisme hidràulic competent, d’acord amb l’establert al
Reglament del Domini Públic Hidràulic, esmentada al punt 2.
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5. Pel que fa a la vostra petició que s’estableixin les mesures correctores
necessàries i específiques tenint en compte que en la zona afectada pel projecte
d’explotació, inclosa en el quadrat CG61 del nou Atles d’Ocells Nidificants de
Catalunya, coordinat per l’Institut Català d’Ornitologia, s’ha notificat la presència
d’una parella de calàndries (Melanocorypha calandra), una espècie protegida
(nivell C) pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, i per la Directiva 79/409/CEE, relativa a
la conservació de les aus silvestres i la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
A aquest respecte es va donar trasllat del vostre escrit al Servei de Protecció de
la Fauna.
6. Pel que fa a la petició que es traslladi també aquesta sol·licitud a l’Agència
Catalana de l’aigua atès que instruirà l’expedient per la necessària autorització
prèvia a l’activitat, a resoldre per part de l’Organisme Hidràulic competent
(Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), d’acord amb tot l’establert en el Reial
decret 849/1986, Reglament del Domini Públic Hidràulic.
A aquest respecte ens remetem allò recollit als punts1 i 2.

Finalment, us comuniquem que per incompliment de la legislació minera, l’autorització
d’aprofitament Malacara ha incorregut en causa de caducitat, per la qual cosa la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha iniciat la caducitat de l’expedient, en data
6 de març de 2017.
Atentament,
Signat digitalment per

CPISR-1 C Mercè CPISR-1 C Mercè Rius Serra
Data: 2017.04.13 11:39:58
Rius Serra
+02'00'

Mercè Rius Serra
Directora General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Document signat electrònicament

Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://www.gencat.cat/territori

