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Ref: Sol·licitud permís d’investigació minera
Expedient número 10.346 “Los Crosos 3”
Alforja i Arbolí (Baix Camp)
Al·legacions: Ateneu Cultural Josep Taverna
Plaça de Dalt, 10
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Andreu Ferrer Taverna, major d’edat, amb DNI número 77.832.747B, president i
representant de l’Ateneu Cultural Josep Taverna; amb domicili social, a efectes de
notificacions, a la Plaça de Dalt, 10 d’Alforja (CP: 43365).

COMPAREIX I DIU:
Que d'acord amb els articles 4 i 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
així com el que disposa la Llei 27/2006, de 18 de Juliol, per la qual es regulen els drets
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi
ambient, som part interessada en aquest expedient.

EXPOSEM
Referent a les publicacions al DOGC número 8061 de l’11 de febrer de 2020 i al BOE
número 44 de 20 de febrer de 2020, ambdós d’informació pública sobre la sol·licitud d’un
permís d’investigació minera amb número d’expedient 10.346 per l’empresa Cuarcitas
del Mediterráneo, SA (CUMESA) als municipis d’Alforja i Arbolí.
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Que des d'aquesta part considerem que la sol·licitud d’investigació s’ha formulat i
tramitat de forma irregular, contrària a dret, i perjudicial per als nostres interessos i els
de les poblacions d’Alforja i Arbolí, així com, de l’interès públic general, per la qual cosa
els traslladem les següents:

AL.LEGACIONS

Primera.- La Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines estableix el règim jurídic de la
investigació i aprofitament dels jaciments minerals i altres recursos geològics, qualsevol
que sigui el seu origen o estat físic.
Als recursos de la secció C) corniana, pissarres i granodiorites per a ús ornamental i
dolomites que consten a la sol·licitud de permís d’investigació minera objecte de les
presents al·legacions, d’acord amb la legislació esmentada de mines, en cas d’una
resolució favorable pot comportar atorgar al titular del permís el dret a realitzar dins del
seu perímetre, els estudis i treballs adreçats a posar de manifest i definir aquest tipus de
recursos miners de la secció C), per a la seva posterior explotació. Concedint-se un
termini que no pot ser superior a tres anys, llevats pròrroga. Els recursos de la secció C)
estan subjectes a concessions de 30 anys, prorrogables a 90 anys, i s’atorguen amb
preferència als titulars de permisos d’investigació previs.
Tal i com estableix l’article 104.2 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines estableix
que l’atorgament del permís d’investigació i l’establiment d’una zona provisional portarà
implícita la declaració d’utilitat pública d’ambdues figures, a efectes de la seva inclusió
en els apartats u i dos de l’article cent-vuit de la Llei d’Expropiació Forçosa.
Per tant, la inversió prevista de 175.528,00 euros en dos anys per CUMESA, tal i com
consta a l’expedient administratiu de la sol·licitud de permís d’investigació, en l’escrit
adreçat al Cap de Servei d’Investigació i Recursos Minerals de 8 d’octubre del 2019, no
té cap altres finalitats que les previstes a la Llei 22/1973 quan aconseguir, primer el permís
d’investigació i després en base als resultats d’aquesta una concessió d’explotació. Per
això i donat que les 7 quadrícules mineres es troben totes elles, ja sigui total o
parcialment incloses, per una banda, en la protecció ambiental del Pla d’Espais d’Interès
Natural i de la Xarxa Natura 2000, per una altra banda, en la protecció del patrimoni
cultural català, per una altra banda, protegides especialment a l’estar incloses com a espai
obert en sòl de protecció especial al Pla Territorial del Camp de Tarragona i, per una altra
banda, protegides pel POUM d’Alforja i per les normes de planejament urbanístic
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d’Arbolí, les presents al·legacions no es poden centrar única i exclusivament als 7 punts
del sondeig d’investigació que consten a la pàgina 23 del 1er MODIFICADO PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN de juliol del 2019, tal i com consta a l’expedient administratiu de la
sol·licitud de permís d’investigació.

Segona.- El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme, en l’article 71, catàleg de béns protegits i ordenances municipals
especifica, en el seu punt 1:
Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments,
edificis, jardins, paisatge o béns culturals, les administracions corresponents han
d’incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les
normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la legislació sectorial
aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic
corresponent.”
Podem concloure que quan el patrimoni arqueològic i paleontològic està contemplat i
recollit en el catàleg municipal, aquests gaudeixen de les garanties de conservació i
protecció ja que és el planejament el que decideix el que es pot i no es pot fer en el sòl
d’un municipi.
Segons el Títol IV de protecció del patrimoni en el seu article 154 Catàleg del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alforja (POUM) vigent, en la relació de jaciments
inclosos en el catàleg consten:
J-1 Coll d’alforja, pedrera Blanca
J-2 Les Deveses
J-3 Mas del Metge
J-4 Tros del Rinxa
J-5 Els Crossos
J-6 Cingle Roig I
J-7 Cingle Roig II
J-8 Jaciment Paleontològic
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Segons les Normes de planejament urbanístic del Camp de Tarragona vigents, que
afecta, entre altres, el terme municipal d’Arbolí, al Capítol Tercer. Proteccions en el seu
article 6 patrimoni arquitectònic i cultural, en relació als béns culturals protegits i als béns
del patrimoni arqueològic i paleontològic protegits a Arbolí s’inclouen el annex a la
memòria particular d’aquest municipi en el que consten:
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Tots aquests Jaciments consten a l’inventari del Patrimoni arqueològic de Catalunya.
En la zona afectada en el permís del terme municipal d’Arbolí, consten els següents
jaciments arqueològics al l’inventari del Patrimoni arqueològic de Catalunya.
1. Jaciment arqueològic “Cingle Blanc”
2. Jaciment arqueològic “Mas del Xetxo”
3. Jaciment arqueològic “Pla del Perdià”
4. Jaciments arqueològics “Cova A, Cova B, Cova C o del Rufino, Cova G, Cova H i
Cova L”
5. Jaciment arqueològic “Cova de l’Aleu

Cadastre miner de Catalunya, amb els jaciments arqueològic en la zona del permís

El Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic, en el Capítol 3 Autorització d'actuacions que afecten el patrimoni
arqueològic o paleontològic, Article 35 Actuacions subjectes a l'autorització del
Departament de Cultura
“35.1 Per tal de garantir la protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, el
Departament de Cultura ha d’autoritzar les obres o actuacions de promoció pública o
privada, siguin del tipus que siguin (urbanístiques, agrícoles, forestals, extractives,
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d’infraestructures, etc.), i amb independència de si estan sotmeses també a l’autorització
d’altres òrgans o ens, sempre que puguin afectar algun dels béns següents:
a) Una zona arqueològica d’interès nacional o una zona paleontològica d’interès
nacional, supòsits en els quals l’autorització correspon a la comissió del Patrimoni
Cultural competent.
b) Un espai de protecció arqueològica, supòsit en què l’autorització és competència de
la Direcció General del Patrimoni Cultural.
36.2 Les declaracions

d’impacte ambiental de projectes que afectin restes

arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General
del Patrimoni Cultural. L’informe s’ha d’emetre en el termini de vint dies.
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, en el seu article 53
estableix que els béns que d'acord amb l'article 44 de la Llei de l'Estat 16/1985, del 25 de
juny, del patrimoni històric espanyol, tenen la consideració de domini públic i si són
descoberts a Catalunya s'integren en el patrimoni de la Generalitat.
Les quadricules mineres número 3, 4, 6 i 7, del permís d’investigació dels “Els Crosos 3”
contenen els següents jaciments arqueològics:
Quadricula número 3: Jaciment arqueològic, Cova H, Cova L, Cova C o del Rufino, Cova
G, Cova B i Cova A. i Jaciment arqueològic Pla del Perdià.
Quadricula número 4: Jaciment arqueològic del Mas del Xetxo.
Quadricula número 6: Jaciment arqueològic del Cingle Blanc.
Quadricula número 7: Jaciment arqueològic del Cingle Blanc, jaciment arqueològic Cova
de l’Aleu i Jaciment arqueològic Cingle Roig II.
En l’informe d’impacte ambiental presentat pel promotor, en el punt 5.3 “Figuras de
protección”, no contempla cap dels jaciments arqueològics existents i afectats pel permís
d’investigació minera.
En l’informe d’impacte ambiental presentat pel promotor, no consta l’informe previ de la
Direcció General del Patrimoni Cultural, en compliment al punt 36.2 del Decret 78/2002,
de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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En l’informe d’impacte ambiental presentat pel promotor, no exclou la superfície dels
diferents jaciments arqueològic del projecte, com a sòl de domini públic de la Generalitat
de Catalunya, segons l’article 53 de La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.
En el punt 2.3.5 “Perforacion de los sondeos S-1 y S-2” del 1r. Modificat de l’Estudi
d’impacte ambiental del permís, s’ha previst la perforació del sondeig S-2, dins del
jaciment arqueològic del “Cingle Blanc, que suposaria la destrucció de l’espai protegit i
de domini públic.
En el punt 2.3.7 “Fase 3. Segundo plan de labores. Segundo año”, del 1r. Modificat de
l’Estudi d’impacte ambiental del permís, s’ha previst la perforació del sondeig S-4, al límit
del jaciment arqueològic Mas del Xetxo i no s’ha contemplat en el punt 7.1 “Identificación
de impactos ambientales” els possibles impactes sobre aquest jaciment.

L’article 46 de la Constitució espanyola estableix que els poders públics garantiran la
conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels
pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i
titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.
El Títol XVI dels delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del
patrimoni històric i el medi ambient de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal estableix les sancions penals previstes a l’article 46 de la Constitució
espanyola.
L’article 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix
que el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles
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relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic,
arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic
mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels
ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.
L’article 3.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix
que en l’exercici de llurs competències respectives, l’Administració de la Generalitat, els
consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural
català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i
el foment d’aquest patrimoni, i han d’estimular la participació de la societat, per la qual
cosa s’han de dotar dels mitjans materials i personals adequats.
L’article 17.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix
que la catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant llur declaració com a béns
culturals d’interès local.
L’article 25.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix
que els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès
nacional o béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat de
llur valor cultural. L’ús a què es destinin aquests béns ha de garantir-ne sempre la
conservació.
L’article 25.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix
que els béns culturals d’interès nacional i els béns catalogats no poden ésser destruïts.
L’article 39 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix
que la declaració d’un immoble com a bé cultural d’interès local comporta l’aplicació
immediata del règim jurídic que aquesta llei estableix per als béns catalogats. Qualsevol
norma addicional de protecció d’aquests béns s’ha d’establir mitjançant els instruments
determinats per la legislació urbanística.
L’article 71.2 lletres a) i c) estableixen com a infracció lleu respectivament la manca de
comunicació al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional o al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català dels actes jurídics o tècnics i dels trasllats que afectin els béns que hi són
inscrits i, l’incompliment dels deures de preservació i manteniment de béns culturals
d’interès nacional o de béns catalogats.
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Jaciments arqueològics de les quadricules mineres amb els sondejos proposats

Tercera.- Segons L’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) de l’avaluació ambiental
simplificada del “Permís d’investigació minera dels Crosos 3”, i en relació al paisatge:
L’àrea d’actuació s’emmarca dins dels termes municipals d’Alforja i Arbolí i dins la
Xarxa Natura 2000 de Muntanyes de Prades, on el document fa esment que el
paisatge es caracteritza pels boscos de pins i vegetació arbustiva adaptada a les
condicions climàtiques de la zona.
L’activitat d’aquesta l’actuació d’investigació només suposarà la presència d’una
perforadora per a obtenir els testimonis i una bassa de petites dimensions, on les
zones seleccionades pels sondejos no suposaran una alteració del canvi cromàtic atès
que estan rodejades de vegetació, on la maquinària serà visible des de les carreteres
circumdants, i per tant es considera l’impacte de l’actuació mínim, atès que es tracta
d’unes prospeccions de caràcter temporal. En relació a la qualitat de les vistes,
s’insisteix en la temporalitat dels treballs i en que les labors de restauració recuperaran
el medi al seu estat inicial.

Cal recordar com a Antecedent el Projecte d’ampliació i adaptació de La Ponderosa
II, a Alforja, dret autoritzat a l’any 2018, RESOLUCIÓ TES/2842/2018, el qual ja suposa
una ampliació de la mina original de 70.878m2, on l’impacte ambiental per
l’alteració del paisatge deguda a la nova morfologia del relleu s’estimava com a
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moderat, sempre que es acomplissin les prescripcions tècniques de les mesures
correctores del Programa de restauració. Aquestes pel que fa a la integració
paisatgística es resumien en:
a) Adoptar mesures d’integració paisatgística, com ara franges i espais arbrats, amb un
patró de plantació integrat amb les formacions arbòries de l’entorn i no amb plantacions
únicament lineals, per tal de facilitar la transició entre l’espai explotat i l’entorn més
immediat.
b) Construir uns vials d’accés de manera que afectin el mínim possible l’entorn
paisatgístic.
c) Portar a terme la restauració integrada de l’activitat d’acord amb el Programa de
restauració, per garantir la restauració morfològica i vegetal de les zones ja explotades a
mesura que l’explotació avanci, i minimitzar d’aquesta manera l’impacte paisatgístic
generat
d) Adoptar les prescripcions tècniques fixades a l’informe sobre el Programa de restauració
per tal que, en finalitzar l’activitat extractiva, la finca quedi integrada a l’entorn.
e) No fer noves extraccions a la zona d’ampliació fins que s’hagi iniciat la restauració,
almenys el 40%, de la zona autoritzada inicialment.
Cal fer esment que a dia d’avui no s’ha dut a terme cap de les mesures correctores de
restauració esmentades, les quals s’haurien d’haver executat de manera prèvia a
qualsevol treball d’extracció de la zona ampliada.

La present al·legació vol posar de manifest l’increment d’impacte paisatgístic si el
“permís d’investigació minera els Crosos 3” derives en una nova autorització
d’ampliació en cotes adjacents a la de l’actual explotació -recentment ampliada com
s’ha fet esment en el punt anterior-. Per tant, no es valorarà el potencial impacte de
la investigació en concret, que hom suposa no significatiu atès que es tracta de
sondejos temporals, tal i com queda reflectit en L’EIA explicitat el punt 1 de la present
al·legació, si no la fragilitat paisatgística de l’àmbit, atesos els seus valors, en un espai
visualment molt exposat per la configuració del terreny i per la proximitat a les vies
de comunicació.
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El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, aprovat el 28 de maig de 2010,
defineix uns Objectius de Qualitat Paisatgística (OQP), en base als atributs, valors i
reptes identificats en els paisatges d’aquest àmbit territorial d’entre els quals, pel que
fa a l’entorn del l’activitat proposada, a cavall de les unitats de paisatge (en endavant
UP) la Mussara i la Conca d’Alforja – Vilaplana, destaquen els OQP específics i les àrees
amb valor especials a protegir i/o susceptibles d’accions d’ordenació següents:
OQP UP La Mussara: “Un fons escènic del cingles de la Mussara ben conservat i
consolidat, com a referent visual amb valor simbòlic i identitari de bona part de la
plana amb uns elements discordants i activitats extractives integrats en el paisatge,
on el relleu d’aquest espai es molt abrupte (…) i visible des de molts punts”.
Àrees amb valors especials a protegir: paisatges de cingles i codines del Cingle Blanc,
Mola de l’Escolà, cingle del Patxeco,(…) cal preservar-los i recuperar-ne el valor. Àrees
susceptibles d’accions d’ordenació: Activitats extractives del coll d’Alforja i Alcover.
Caldria delimitar les extensions màximes, regenerar els espais perimetrals les àrees
en desús i integrar globalment i paisatgísticament l’activitat.
OQP UP Conca d’Alforja-Vilaplana “Pels seus valors naturals i estètics en els EIN de
les Muntanyes de Prades, caldrà gestionar-los per tal de millorar-ne la seva qualitat
paisatgística, a través del control de les actuacions que poden alterar-ne els seus
valors”.
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació: Les activitats extractives al nord-est
d’Alforja (als peus del cingle blanc), així com també els espais inclosos a l’Inventari
d’espais d’interes geològic (coll d’Alforja-serra de la Mussara).
Per últim, remarcar que segons el Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona un
dels elements que pren valor simbòlic i identitari més acusat pels habitants del Camp
és el de les formacions geomorfològiques i perfils topogràfics que marquen els fons
escènics sobre els quals es reflecteix la identificació amb un lloc. Un dels perfils més
valorats són els cingles de la Mussara, amb una elevada càrrega simbòlica pels
habitants dels seus entorns més immediats.
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El Pla Territorial del Camp de Tarragona, aprovat el 2010, inclou l’àmbit com a
espai obert en sòl de protecció especial, definit i regulat pels articles 2.6 i 2.7 de los
Normes d’Ordenació territorial (NOT) essent incompatibles totes les actuacions que
puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial. Així mateix
les activitats extractives queden regulades per l’article 2.18 de la forma següent:
1. El Pla no afecta les activitats extractives autoritzades d’acord amb els
procediments i condicions establerts per la legislació sectorial vigent.
2. Es poden autoritzar noves activitats extractives i ampliacions de les ja
autoritzades en sòl de protecció especial i territorial sempre que no afectin de
forma clara i definitiva els valors que han motivat la protecció especial o
territorial del conjunt de l’espai protegit. Aquestes autoritzacions s’han de regir
per la normativa vigent relativa a activitats extractives en espais naturals
protegits i han de tenir en compte les determinacions del Pla i les estratègies de
desenvolupament urbà i d’infraestructures, en tant que poden ser també
argument favorable o desfavorable per a determinades ubicacions. En qualsevol
cas, en la restauració d’aquests espais s’ha de tenir cura de restablir els valors
que, en cada cas, han motivat la protecció especial.
3. Les propostes del Pla per a la protecció dels sòls no urbanitzats i del paisatge que
s’estableixen en els títols II i VI d’aquestes normes seran específicament
considerades en l’elaboració dels projectes d’explotació i dels programes de
restauració, i en els informes preceptius corresponents (…)
L’article 6.1, en relació al paisatge de les NOT del Pla Territorial determinen:
1. El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre les activitats
humanes i la matriu biofísica del territori, constitueix matèria de planejament
territorial, d’acord amb el que estableix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge.
2. El Pla, pel fet que estableix regulacions que afecten els sistemes bàsics del territori,
intervé de manera directa, en l’evolució del paisatge.(…)
3. Entesos el paisatge i la seva percepció social com a fenòmens evolutius i canviants
al llarg del temps, la finalitat de les regulacions d’ordre específicament paisatgístic
és propiciar que l’evolució del paisatge sigui harmònica amb l’evolució de la
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sensibilitat social, sense perjudici de fixar, amb un objectiu de permanència
indefinida, aquells elements, paratges o pautes paisatgístiques d’especial valor
patrimonial ja sigui per l’excel·lència estètica, el valor simbòlic o la significació
econòmica.

Per últim, el Pla d’Ordenació urbanística municipal,(POUM) aprovat el 2012 i publicat
el 2016, adaptat al Pla Territorial del Camp de Tarragona, classifica els terrenys en sòl no
urbanitzable i els qualifica majoritàriament de clau 26 Pedrera, regulant tots els
paràmetres i determinacions per a la implantació de noves activitats o ampliacions de les
existents.
Cal remarcar que superats tots els tràmits sectorials corresponents a l’activitat en matèria
de medi ambient i de mines, l’aprovació definitiva dels projectes d’activitats extractives
en sòl no urbanitzable és competència del Departament de Territori, que en vetlla per la
seva adequació territorial i urbanística, i en última instància és l’Ajuntament el
responsable de l’autorització municipal de la concessió de la corresponent llicència.

Segons el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, l’àmbit té un seguit de valors a
considerar, d’entre els quals són remarcables, a més dels naturals, els patrimonials o
històrics (prova1) i els simbòlics i identitaris. L’àmbit alhora té un caràcter molt exposat
per la proximitat de les vies de comunicació i com a fons escènic des de la plana del
Camp (prova 2).

L’activitat extractiva té una important incidència en el paisatge del lloc per la seva
ubicació i per la configuració del terreny en forma de depressió. L’activitat extractiva
suposa un projecte en SNU, li es d’aplicació les determinacions normatives del Pla
territorial i del POUM, en tots els aspectes territorials i urbanístics i paisatgístics.

El fet de no haver dut a terme les actuacions de restauració de l’explotació autoritzada
així com les potencials ampliacions, afecten i podrien afectar encara més de forma clara
i definitiva els valors que han motivat la protecció especial de l’àmbit.
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VALORS
Patrimoni arqueològic
Els Crossos
Cingle Roig II
Cingle Blanc
Coves
Pla del Perdià
Mas del Xetxo
Balma de les Deveses
Espais d’interès geològic
Coll d’Alforja- Serra la Mussara
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Pla d’Espais d’Interès natural PEIN / Xarxa Natura 2000
Muntanyes de Prades

Drets miners autoritzats

Drets miners a tràmit
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Quarta.- En la zona compresa dins l’àmbit del permís de d’investigació, transcorren els
barrancs del Rave, barranc de l’Esquelet, el barranc del Xoles i el barranc dels crosos.
Aquests barrancs, formen part del curs fluvial de la conca meridional.
El Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei
d'Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol (abans Reial Decret 849/1986,
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d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els
títols preliminars I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/1985), en el seu article 2, lletra B), concreta
que constitueixen de domini públic, les lleres de corrent naturals continues o
discontinues. En el seu article 6, estipula una franja lateral de 5 metres d’ample a cada
costat de la llera destinada a protecció de l’ecosistema fluvial i pas públic peatonal,
excepte limitacions per aspectes ambientals i una Franja lateral de 100 metros d’ample a
cada costat on qualsevol actuació ha de ser autoritzada per l’Organisme de conca.
El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya, determina com organisme responsable,
l’Agència Catalana de l’aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat.
8.3 L'Agència ha de ser informada prèviament a la realització de qualsevol actuació que
afecti el domini públic hidràulic de les conques hidrogràfiques internes i que, en exercici
de llurs competències, duguin a terme les diverses administracions públiques.

En el seu article 8. Competències de l’Agència Catalana de l’aigua:
8.4 Als efectes del que disposa l'apartat 3, s'entén per actuacions que afecten el domini
públic hidràulic, a més de les vinculades als béns esmentats en l'article 2 del Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, les
relatives a la flora i la fauna afectes a aquest domini.
Segons el registre de masses d’aigua subterrànies de l’Agencia Catalana de l’Aigua, en
les quadricules del permís d’investigació minera, consten les següent masses d’aigua:
Prades-Alt Francolí: Codi europeu masses d’aigua: ES100MSBT27.
Llaberia-Prades meridional: Codi europeu masses d’aigua: ES100MSBT28.
Priorat: Codi europeu masses d’aigua: ES91MSBT098.
La Directiva 2000/60/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000,
per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües,
obliga a les autoritats nacionals a adoptar una sèrie de mesures adreçades a què les
masses d'aigua de la Comunitat assoleixin els seus objectius ambientals. La manera
d'assolir aquests objectius és la planificació hidrològica, la qual s'ha d'elaborar amb la
participació activa de totes les parts interessades en l'aplicació de les mesures establertes
a l'esmentada planificació.
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Amb caràcter previ a l'elaboració dels instruments de la planificació, de conformitat amb
l'article 5 de la Directiva 2000/60/CE, cal que es dugui a terme una anàlisi de les
característiques de la demarcació, un estudi de les repercussions de l'activitat humana
en l'estat de les aigües superficials i de les aigües subterrànies, i una anàlisi econòmica
de l'ús de l'aigua. Aquests estudis i anàlisis s'han d'actualitzar cada sis anys.
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, realitzat per
l’Agencia Catalana de Catalunya en l’Annex IX Masses d’aigua protegides, en el seu punt
5. Zones protegides per a hàbitats o espècies, designa com a protegides les aigües
subterrànies i els ecosistemes dependents inclosos en els espais de la xarxa natura 2000
dins el marc de la Directiva 92/43/CEE del consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora salvatge, la Directiva 97/62/CEE del
consell, de 27 d’octubre de 1997, per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic la
Directiva 92/43/CEE, la Directiva 79/409/CEE del consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a
la conservació de les aus silvestres, en la taula. 16 Masses d’aigua subterrània que
contenen aqüífers relacionats amb Ecosistemes Aquàtics Associats i amb Ecosistemes
Terrestres Dependents, consten la massa 27 Prades-Alt Francolí amb el codi d’espai
protegit número ES5140008 i la massa 28 Llaberia-Prades meridional amb el codi d’espai
protegit número ES5140009. Aquestes dos masses d’aigua subterrànies protegides, estan
afectades per les quadricules del permís d’investigació minera Els Crosos.
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, realitzat per
l’Agencia Catalana de Catalunya en l’Annex I, en el punt 2.3 Aqüífers del districte de conca
fluvial de Catalunya, en la taula 15. Llistat d’Aqüífers figuren els aqüífers aflorants dins les
quadricules del permís d’investigació “Els Crosos, el aqüífer codi: 310G12, aqüífer codi:
310C01, aqüífer codi: 310C03 i aqüífer codi: 310H01.
En el punt 4.2.4 “Hidrología” del 1r. Modificat de l’estudi d’impacte ambiental del permís
d’investigació minera “Els crosos”, no fa constància de les masses d’aigua: ES100MSBT27,
ES100MSBT28 i ES91MSBT098 i els aqüífers amb codi: 310G12, 310C01, 310C03 i 310H01
afectats pel projecte, considerant que no hi ha cap afectació a cap curs aqüífer per la
inexistència d’aquests.
En l’informe del 1r. Modificat de l’estudi d’impacte ambiental del permís, no exclou la
superfície dels barrancs com a sòl de domini públic hidràulic, segons el Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril i la franja lateral de 5 metres d’ample a cada costat de la llera,
destinada a la protecció de l’ecosistema fluvial, segons l’article 6 del mateix Reial Decret.
En l’informe del 1r. Modificat de l’estudi d’impacte ambiental del permís, no consta
l’informe previ de l’Agencia Catalana de l’Aigua, segons el establert en el punt 8.3 del
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Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya.
En l’informe del 1r. Modificat de l’estudi d’impacte ambiental del permís, en el seu punt
5.3 “Figuras de protección”, no contempla cap del quatre barrancs, les tres masses
d’aigua i els quatre aqüífers protegits per l’Agencia Catalana de l’aigua i no estipula cap
mesura per la protecció de l’ecosistema fluvial.

Barrancs existents en les quadricules del permís

Cinquena.- La superfície inclosa en la sol·licitud, forma part de l’inventari d’Espais
d’Interès Geològic a Catalunya amb el codi GZ307-Coll d’Alforja / Serra de la Mussara i
considerat d’interès i amb valor patrimonial per la Direcció General del Medi Natural.
Aquesta zona està considerada en bones condicions dels afloraments i que les diferents
unitats estratigràfiques es puguin reconèixer i estudiar amb facilitat conferint a la
geozona, un notable valor científic i didàctic universitari.
En la fitxa de diagnosi d’impacte, amenaces i mesures per a la conservació de l’Espai
d’Interès Geològic amb codi EIG:307, en el punt 1 detecció d’impacte o amenaces
d’origen antròpic, contempla les extraccions mineres 90/1544 d’Arbolí i 84/0548-02 AMP
La Ponderosa II d’Alforja, com a amenaces. En el punt 4 Mesures correctores dels
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impactes existents, es recomana realitzar un seguiment proper de la execució dels
programes de restauració de les explotacions mineres existents.
Un dels objectius de l’inventari, és la protecció d'un indret en el marc d'una acció
determinada. D'aquesta manera es podrà planificar qualsevol intervenció sobre el medi
físic, ja sigui des de l'àmbit privat o des de l'àmbit governamental en qualsevol dels seus
nivells, atenent a que dites intervencions siguin respectuoses amb el Patrimoni Geològic
i no l'afectin negativament.
En l’informe del 1r. Modificat de l’estudi d’impacte ambiental del permís, en el seu punt
5.3 “Figuras de protección”, no contempla que les quadricules mineres del permís estan
incloses en l’inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya
La implantació de futures explotacions mineres, poden representar una amenaça al valor
patrimonial de la zona. Entenem que malgrat de tractar-se aquest permís d’investigació,
pot generar una futura explotació i s’ha de contemplar l’impacte sobre el espai declarat.

Sisena.- L’Ajuntament d’Alforja i diferents entitats de municipi, porten a terme diferents
iniciatives relacionades amb el turisme rural, el patrimoni natural i cultura. Una de les
iniciatives promogudes des de l’Ajuntament es “Rutes i camins d’Alforja, a peu per la
natura i la història del nostre terme” promoguda mitjançant una APP de wikiloc.
Concretament en la zona del permís afecta diferents rutes i en especial la ruta 10: Els
camins de la prehistòria, el poblat prehistòria i les coves del Rufino, amb la finalitat de
promoció turística dels jaciments arqueològics.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya declara com a recursos turístics
tots els béns materials immaterials i totes les manifestacions de la realitat física, social,
històrica i cultural que puguin generar o incrementar els corrents turístics cap a Catalunya
o dins el seu territori i insta les administracions turístiques i els subjectes turístic a
protegir i preservar, d’acord amb el principi de sostenibilitat, els recursos turístics, i
assegurar el respecte als valors cultural, històrics, artístics, territorials, urbanístics i
mediambientals que són propis.
Aquesta llei crea la figura del recurs turístic essencial que es correspon amb aquells que,
aïlladament o conjuntament amb altres, tenen la capacitat de generar els corrents de
turisme més rellevants i contribueixen a reforçar la realitat de Catalunya com a marca
turística global i a promocionar el país com a destinació turística. Segons la llei, tenen la
consideració de recursos turístics essencials els béns culturals protegits i els espais
d’interès naturals.
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Els sis jaciments arqueològics afectat per la zona del permís, tenen la consideració com
a béns cultural protegits i en conseqüència tenen la consideració de recursos turístics
essencial.

Setena.- Bona part de la superfície sol·licitada, forma part de l’Espai Natural Protegit de
les Muntanyes de Prades, tal i com estableix l’Annex 1 del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 92/43/CEE, de
21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres,
coneguda també com a Directiva d'hàbitats. El Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre,
pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, transposa aquesta
Directiva a la legislació espanyola.
La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, és el marc general per a la protecció,
conservació, gestió, restauració i millora de la diversitat biològica i la productivitat dels
espais naturals de Catalunya. Aquesta Llei ordena el desenvolupament del Pla d'espais
d'interès natural de Catalunya (PEIN) i crea quatre modalitats d'espais naturals de
protecció especial.
La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i la flora silvestres (coneguda també com la Directiva hàbitats), la Directiva
97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que l’adapta al progrés científic i tècnic i la Directiva
79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (coneguda
com a directiva de les aus i que queda recollida per la Directiva hàbitats) creen la xarxa
d’espais Natura 2000.
A escala estatal, la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, integra
aquestes directives europees i és el marc de referència per a la xarxa Natura 2000.
La Resolució MAH/534/2005, d’1 de març, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de
8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància
comunitària (LIC) i l’Acord GOV/112/2006 de 5 de desembre, pel qual es designen sones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC) inclouen mitjançant el codi ES5140008 Prades-Montsant i Muntanyes
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de Prades que inclou una bona part de la zona afectada per la sol·licitud de permís
d’investigació minera de referència.
D’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la inclusió d’un
espai a la xarxa Natura 2000 implica la seva integració automàtica al PEIN.
En la zona proposada en el permís d’investigació, 6 de les quadricules mineres estan
dins l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 i PEIN Muntanyes de Prades.

Tant l’article 46.4 de la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, com la
Disposició addicional setena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
estableixen, en concordança i com a transposició de l’establert a l’article 6 de la Directiva
habitats, que qualsevol pla, programa o projecte que sense tenir relació directa amb la
gestió del lloc o sense ser necessari per la mateixa pugui afectar de forma apreciable a
les espècies o hàbitats dels esmentats espais, ja sigui individualment o en combinació
amb altres plans, programes o projectes, es sotmetrà a una adequada avaluació de les
seves repercussions a l’espai.
La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), exigeix l’adequada
avaluació d’aquells plans, programes o projectes que poden afectar de forma apreciable
a la Xarxa Natura 2000. En aquest sentit la Sentència del Tribunal de Justícia de la
Comunitat Europea (TJCE) de 7 de setembre del 2004 sobre l’assumpte C-107/02 en els
punts 46, 47 i 48 exposa:
“46. Com es desprèn de l’article 6, apartat 3, primera frase, de la Directiva sobre els
hàbitats, en relació amb el desè considerant d’aquesta, el caràcter significatiu de les
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repercussions sobre un lloc d’un pla o projecte que no tingui relació directa amb la gestió
de l’esmentat lloc o no sigui necessari per a la mateixa està relacionat amb els objectius
de conservació d’aquest darrer.
47. Per tant, no es pot considerar que tal pla o projecte pugui afectar de manera
significativa el lloc de que es tracti quan, malgrat tenir alguna repercussió sobre aquest,
no pot comprometre els objectius de conservació de l’esmentat lloc.
48. A la inversa, ha de considerar-se necessàriament que tal pla o projecte pot afectar de
manera significativa a el lloc de què es tracti, quan pugui comprometre els objectius de
conservació d’aquest. En el marc de l’apreciació prospectiva dels efectes vinculats a
l’esmentat pla o projecte, ha de determinar-se el caràcter significatiu d’aquests efectes,
en particular, a la llum de les característiques i condicions mediambientals específiques
del lloc afectat per aquell pla o projecte, tal i com en essència ha sostingut la Comissió.”
El caràcter apreciable o significatiu de l’afectació que causa un pla o projecte en els
objectius de conservació és quelcom que cal determinar cas a cas, com assenyala la
jurisprudència del TJUE. El rellevant de la jurisprudència del TJUE, és que la protecció que
atorga la Directiva hàbitats va més enllà, ja que n´hi ha prou amb la proximitat d’un
projecte a la zona ZEC (Zones d’Especial Protecció) o ZEPA per a que hagin d’avaluar-se
les pressions que pugui exercir l’activitat sobre la Xarxa Natura 2000, encara que sigui
externa, sobre els hàbitats i les espècies situades en aquests espais de la Xarxa Natura.
Cal destacar en aquest sentit, la Sentència del TJUE de 24 de novembre del 2011, sobre
l’assumpte C-404/09 en tercer guió del punt 63:
“- Pel que fa a l’explotació de «Nueva Julia», l’avaluació no inclou cap informació sobre
les dues espècies més problemàtiques, el gall fer i l’ós bru. És evident que els efectes
d’aquesta explotació situada fora del LIC poden notar-se a varis kilòmetres de distància
i, per tant, podrien afectar a hàbitats i espècies situats dins dels límits del LIC. No obstant,
aquesta possibilitat no sembla haver-se tingut en compte.”
En aquest sentit la Sentència del Tribunal Suprem 615/2017 de 5 d’abril del 2017, la qual
desestima el recurs de cassació contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Castella i Lleó que va anul·lar l’autorització del parc eòlic “Espina” per estimar que la
declaració d’impacte ambiental era incomplerta al no haver-se avaluat la seva incidència
en una espècie d’au, el gall fer, concretament en fonament jurídic onzè reproduint
pronunciaments de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó als
que atribueix la seu caràcter inobjectable diu:
“L’existència del LIC i de la ZEPA obliga, doncs a l’Administració a avaluar l’impacte que
el parc eòlic té en l’espècie que justifica tals declaracions de LIC i ZEPA en la mesura en
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que existeixin dades que permetin fonamentadament pensar en una possible o potencial
afectació".
Resulta per tant necessari que l’estudi d’impacte ambiental del permís d’investigació
minera de referència es porti a terme en totes les quadrícules mineres i per tota la
superfície, encara que no totes estan total o parcialment incloses a la Xarxa Natura 2000,
atès que són susceptibles d’afectar a les espècies i hàbitats que justifiquen les
declaracions de LIC i ZEPA de les Muntanyes de Prades.
L’adequada avaluació ambiental s’ha de dur a terme encara que no existeixi certesa sinó
mera probabilitat d’efectes apreciables d’un pla o projecte sobre un espai de la Xarxa
Natura 2000. Així ho ha reiterat el TJUE, en aquest sentit el punt 254 de la Sentència del
TJCE de 13 de desembre del 2007 sobre l’assumpte C-418/04 diu:
“254. Tenint en compte, en particular, el principi de cautela que, de conformitat amb
l’article 174 CE, apartat 2, paràgraf primer, constitueix una de les bases de la política d’un
grau de protecció elevat, seguida per la Comunitat en l’àmbit del medi ambient, i a la
llum del qual ha d’interpretar-se la Directiva sobre els hàbitats, procedeix efectuar
l’esmentada avaluació en cas de dubte sobre la inexistència d’efectes apreciables (vegis
la sentencia Waddenvereniging i Vogelbeschermingsvereniging, abans citada, apartat
44).”

En el PEIN muntanyes de Prades, contempla com a Espècies estrictament protegides pel
PEIN, segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’interès natural i també el Decret 213/1997, de 30 de juliol, en el seu Annex 3: Espècies
de la flora estrictament protegides, les espècies “Cistus Populifolius”, “Doronicum
plantagineum”, “Evax pygmea”, “Galium rotundifolium”, “Jasione Cripa”, “Lavandula
pedunculata” i “Sedum forsternum”.
Segons el Banc de dades de la Biodiversitat de Catalunya, del Departament de Biologia
Vegetal de la Universitat de Barcelona i la Direcció General del Patrimoni Natural del
Departament de Territori i Sostenibilitat, en els seus mapes de distribució i localització
de les diferents espècies vegetals, localitzen dins la zona del permís d’investigació els
Crosos de les espècies “Cistus Populifolius” i “Doronicum plantagineum”, considerades
pel PEIN Muntanyes de Prades com a espècies protegides.
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La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i la flora silvestres i La Directiva 97/62/CEE del consell, de 27 d’octubre de
1997, per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic de la Directiva 92/43/CEE, en el seu
annex I “Hàbitats d’interès comunitari, que la seva conservació requereixen la designació
de zones d’especial conservació” defineixen i codifiquen els diferents hàbitats de
conservació. En l'àmbit europeu s'han anat publicant versions successives de
l'Interpretation Manual of European Union Habitats, que indica, per a cada hàbitat
d'interès comunitari, quins hàbitats del CORINE Biotopes Manual s'hi han de considerar
integrats. A Catalunya, les equivalències entre els codis HIC i els codis de la Llista dels
hàbitats de Catalunya s'han establert en el document "Informe sobre les
correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari". En
les quadricules mineres del permís d’investigació consten els següents Hàbitats d’interès
comunitari:
Codi HIC: 6220 – Prats mediterranis rics en anuals, basòfils.
Codi HIC: 8210 – Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
Codi HIC: 9340 – Alzinar i Carrascar
Codi HIC: 9530 – Pineda submediterrània de pinassa.
Codi HIC: 9540 – Pineda mediterrànies.

Hàbitats d’interès comunitari en les quadricules del permís d’investigació.
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Les quadricules 4, 5 i 6 contenen hàbitats codi HIC: 9530 (*), codi HIC: 6220(*)
considerants com a hàbitats d’interès comunitari prioritari, que necessiten una atenció
particular per la seva conservació i protecció.
En l’informe d’impacte ambiental presentat pel promotor, en el punt 5 “Inventario
Ambiental. Descripción del medió biótico y perceptual” en el seu punt 5.1.1 “Vegetación
potencial” i en el punt 5.1.2 “Vegetación actual”, no contemplen la presencia de les
espècies protegides pel PEIN “cistus Populifolius” i “Doronicum plantagineum”, no
contempla cap dels 5 hàbitats d’interès comunitari inclosos en les 7 quadricules del
permís.
En el punt 5.3 “Figuras de protección” de l’informe d’impacte ambiental en les seves
lletres a) “Red Natura 2000” i e) “Espacios naturales protegidos”, no contempla la
consideració de la zona del permís com a Pla d’Espais d’Interès Natural i les tres
quadricules amb habitats d’interès comunitari prioritari.
En el punt 7.1.2.7 “Impactos sobre los espacios y especies protegides”:
“Atendiendo a la descripción del medio fisico no hay presente ninguna especie com
especial régimen de protección que puede verse afectada”.
En el punt 5.3 “Figuras de protección” en la seva lletra C) “Hábitats de interès
comunitario:” no es contempla cap dels cinc tipus hàbitats d’interès comunitari afectat
per totes les quadricules mineres del permís,
C) “Hábitats de interès comunitario:”
El permiso de investigación no se halla en ningún hàbitat de interès comunitarió.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, estableix
el règim jurídic bàsic de la conservació, l'ús sostenible, la millora i la restauració del
patrimoni natural i de la biodiversitat, com a part del deure de conservar i del dret a
gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, establert a
l'article 45.2 de la Constitució. En el seu Annex IV. Espècies que han de ser objecte de
mesures de conservació especials quant al seu hàbitat, amb la finalitat d'assegurar-ne la
supervivència i reproducció en la seva àrea de distribució, consten entre altres les
següents espècies presents a la zona del permís d’investigació:
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67. Hieraaetus fasciatus, Àguila cuabarrada.
També aquesta espècie esta inclosa en la Directiva 2009/147/CE Annex

I

(Espècie

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus
hàbitats), el Real Decreto 139/2011 com ha Vulnerable, el Decret Legislatiu 2/2008 pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, com espècie protegida
(Categoria A) i en el Decret 148/1992 de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna
salvatge Annex II (Espècie molt sensible)

Visor de la presencia Hieraaetus fasciatus http://sig.gencat.cat/visors/

76. Falco peregrinus, Falcó peregrí.
També aquesta espècie esta inclosa en la Directiva 2009/147/CE Annex

I

(Espècie

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus
hàbitats), el Real Decreto 139/2011 com ha Vulnerable, el Decret Legislatiu 2/2008 pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, com espècie protegida
(Categoria B).

Visor de la presencia Falco peregrinus http://sig.gencat.cat/visors/

28

133. Bubo bubo, Duc.
També aquesta espècie esta inclosa en la Directiva 2009/147/CE Annex

I

(Espècie

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus
hàbitats), el Real Decreto 139/2011 com ha Vulnerable, el Decret Legislatiu 2/2008 pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, com espècie protegida
(Categoria B) 148/1992 de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge Annex II
(Espècie sensible).

Visor de la presencia . Bubo bubo http://sig.gencat.cat/visors/

141. Caprimulgus europaeus, Enganyapastors.
També aquesta espècie esta inclosa en la Directiva 2009/147/CE Annex

I

(Espècie

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus
hàbitats), el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals, com espècie protegida (Categoria C).
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Visor de la presencia Caprimulgus europaeus http://sig.gencat.cat/visors/

157. Lullula arborea, Catoliu.
També aquesta espècie esta inclosa en la Directiva 2009/147/CE Annex

I

(Espècie

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus
hàbitats), el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals, com espècie protegida (Categoria D).

Visor de la presencia Lullula arborea http://sig.gencat.cat/visors/

159. Troglodytes troglodytes, Cargolet
També aquesta espècie esta inclosa en el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals, com espècie protegida (Categoria D).
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Visor de la presencia Troglodytes troglodytes http://sig.gencat.cat/visors/

169. Sylvia undata, Tallareta cuallarga.
També aquesta espècie esta inclosa en la Directiva 2009/147/CE Annex

I

(Espècie

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus
hàbitats), el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals, com espècie protegida (Categoria D).

Visor de la presencia Sylvia undata http://sig.gencat.cat/visors/

També les espècies Circaetus gallicus (àguila marcenca), Aquila chrysaetos (àguila
daurada), Galerida theklae (cogullada fosca), Anthus campestris (trobat) i Oenanthe
leucura (còlit negre) estan incloses en la Directiva 2009/147/CE Annex I (Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) i
formen part del llistat d’aus presents a l’espai de la ZEPA Muntanyes de Prades [Annex 2
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de l’Acord GOV/112/2006 de 5 de desembre, pel qual es designen sones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària
(LIC)].
També les espècies Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Miniopterus schreibersii, Myotis
emarginatus, Myotis capaccinii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum i
Rhinolophus hipposideros formen part del llistat d’espècies presents a l’espai del LIC
Muntanyes de Prades [Annex 5 Llista de les espècies de l’annex II de la Directiva Hàbitats
presents en els espais proposats com a llocs d’importància comunitària (LIC) de l’Acord
GOV/112/2006 de 5 de desembre, pel qual es designen sones d’especial protecció per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)].

L’Annex 8 Directrius per la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 de l’Acord
GOV/112/2006 de 5 de desembre, pel qual es designen sones d’especial protecció per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) estableix a
l’apartat II.1.5 Espais de muntanya interior inclou l’espai ES5140008 Muntanyes de
Prades, fixant els seus objectius de conservació:
Hàbitats
1520

Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)

5210

Màquies i garrigues amb Juniperus spp arborescents, no No prioritari
dunars

5330

Matollars termomediterranis i predesèrtics

6220

Prats mediterranis
Brachypodietalia)

6510

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana No prioritari
(Arrhenatherion)

9120

Fàgedes acidòfiles

No prioritari

9150

Fagedes calcícoles xerotermòfiles

No prioritari

9180

Boscos de vessants rocosos, tarteres o barrancs, del Tilio- Prioritari
Acerion

9240

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure No prioritari
africà (Quercus canariensis)

9330

Suredes

No prioritari

9340

Alzinars i carrascars

No prioritari

9530

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. Prioritari
salzmannii)

rics

en

anuals,

Prioritari

No prioritari
basòfils

(Thero- Prioritari
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9580

Teixedes mediterrànies

Prioritari

Espècies:
Fauna:
Invertebrats: Coenagrion merculariale, Osmoderma eremita, Oxygastra curtissi, Vertigo
moulinsiana, Gallimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Eriogaster catax, Graellsia
isabelae, Lucanus cervus, Rosalia alpina.
Rèptils: Tortuga mediterrània (Testudo hermani).
Ocells: Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), Picot negre (Dryocopus martius).
Mamífers: Totes les espècies de rat penats de l'annex II de la Directiva 92/43, d'hàbitats,
i llúdriga (Lutra lutra).
El mateix Annex 8 Directrius per la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 de l’Acord
GOV/112/2006 de 5 de desembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) al punt
5. Directrius per a les activitats extractives de l’apartat II.5.1 Directrius generals per als
espais de muntanya interior estableix que:
“Les activitats extractives són un activitat productiva necessària, amb un impacte
significatiu sobre el medi natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i
correctores. Les regulacions que han de regir aquestes activitats en el marc dels espais
de la xarxa Natura 2000 cal inspirar-les en el principi de la Directiva 92/43, d'hàbitats, de
prevenció i autorització quan no tenen un impacte significatiu sobre els hàbitats i les
espècies d'interès comunitari de l'espai. Amb l'objectiu de fer compatible aquesta
activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es defineixen les següents
directrius:
(…)
Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran causar perjudici
a la integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies
que són objectius de conservació de cada espai. Malgrat causin perjudici a la integritat
de l'espai, a falta de solucions alternatives, les noves activitats extractives i les ampliacions
de les existents, necessàries per complir els objectius públics de primer ordre establerts
pel Govern de la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures
preventives, correctores i compensatòries relatives als objectius de conservació de l'espai
i a la coherència global de la xarxa Natura 2000.”
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals en el seu article 30 Declaració de fauna salvatge autòctona
protegida estableix:
30.1 Les espècies de la fauna salvatge autòctona que inclou l'annex es declaren
protegides a Catalunya.
Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona de l’annex presents a la zona del
permís d’investigació minera:
Espècie protegida (Categoria A):
Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
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Espècie protegida (Categoria B):
Falcó peregrí (Falco peregrinus), Duc (Bubo bubo).
Espècie protegida (Categoria C):
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus), Xot (Otus scops) i Gamarús (Strix aluco)
Espècie protegida (Categoria D):
Tallareta cuallarga (Sylvia undata), Cargolet (Troglodytes troglodytes), Catoliu (Lullula
arborea), Raspinell comú (Certhia brachydactyla), Rossinyol bord (Cettia cetti), Trist
(Cisticola juncidis), Cucut (Cuculus canorus), Oreneta cuablanca (Delichon urbicum), Picot
garser gros (Dendrocopos major), Sit negre (Emberiza cia), Gratapalles (Emberiza cirlus),
Pit-roig (Erithacus rubecula), Xoriguer comú (Falco tinnunculus), Pinsà comú (Fringilla
coelebs), Capsigrany (Lanius senator), Cadernera (Carduelis carduelis), Verdum (Carduelis
chloris), Passarell comú
(Carduelis cannabina), Rossinyol (Luscinia megarhynchos),
Merla blava (Monticola solitarius), Oriol (Oriolus oriolus), Mallerenga petita (Parus ater),
Mallerenga blava (Parus caeruleus), Mallerenga emplomallada (Parus cristatus),
Mallerenga carbonera (Parus major), Pardal roquer (Petronia petronia), Cotxa fumada
(Phoenicurus ochruros), Rossinyol (Luscinia megarhynchos) Abellerol (Merops apiaster),
Merla blava (Monticola solitarius), Roquerol (Ptyonoprogne rupestris), Bruel (Regulus
ignicapilla), Bitxac comú (Saxicola torquatus), Gafarró (Serinus serinus), Tallarol de
casquet (Sylvia atricapilla), Tallarol gros (Sylvia borin), Tallarol de garriga (Sylvia
cantillans), Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), Puput (Upupa epops).

Com es pot comprovar en l’expedient administratiu de la sol·licitud de permís
d’investigació a l’apartat 1.3.- Normativa aplicable de l’Estudi d’impacte ambiental per
l’avaluació ambiental simplificada del permís d’investigació “Los Crosos 3” s’ha obviat
l’establert a l’Acord GOV/112/2006 de 5 de desembre, pel qual es designen zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC) i, tot i que s’esmenta com a normativa aplicable, s’ha fet també cas
omís de l’establert a l’article 18.1 en relació a l’article 32 i els criteris de l’Annex V de la
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a la
vegada que s’ha obviat també la jurisprudència del TJUE i del Tribunal Suprem més
amunt esmentada quan a l’adequada avaluació de les repercussions del projecte als
hàbitats i espècies que gaudeixen de la màxima protecció europea, estatal i catalana. Per
tot l’exposat en aquesta al·legació setena, una avaluació ambiental simplificada per a la
sol·licitud del permís d’investigació “Los Crosos 3” és del tot no ajustada a dret.
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Vuitena.- La lletra a) de l’article 49 del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat
mitjançant el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost estableix que les determinacions de
l’article 48 s’apliquen també a les actuacions en sòl no urbanitzable pel que fa als
projectes d’activitats directament vinculades a l’explotació de recursos naturals.
Consultat l’expedient administratiu de la sol·licitud de permís d’investigació cap de les
exigències de les lletres a) a la g) de l’article 48.1 del text refós de la Llei d’urbanisme hi
consta.

Per tot l’exposat,

SOL·LICITA

Que es tinguin per presentades en temps i forma les presents al·legacions i, en virtut de
les quals, es denegui la sol·licitud de permís d’investigació minera amb número
d’expedient 10.346 “Los Crosos 3” per no ajustar-se a dret ni el projecte ni l’Estudi
d’impacte ambiental per l’avaluació ambiental simplificada del permís d’investigació “Los
Crosos 3”; així com, que subsidiàriament es traslladin aquestes al·legacions a la Direcció
General del Patrimoni Cultural en relació a les presumptes infraccions a la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i a totes les autoritats i organismes
previstos a l’article 48.1 del text refós de la Llei d’urbanisme.
Alforja, 13 de març del 2020.
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