
COMUNICAT DE PREMSA 

L’ADN DENUNCIA OBRES PRESSUMPTAMENT IL·LEGALS A L’ESTACIÓ
D’ESQUÍ DE SOLDEU-EL TARTER

L’estació ha tallat els arbres per construir el telecabina del Tarter sense comptar
amb l’autorització de Govern

Escaldes-Engordany, 27 de maig de 2004

Aquest  matí,  l’Associació  per  a  la  Defensa  de  la  Natura  (ADN)  ha  presentat  una
denúncia davant del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient del Govern d’Andorra, per
pressumpte incompliment del Reglament per a la realització de treballs o activitats que
modifiquin l’estat actual del terreny, de 25 de juliol de 2001. 

Text de la denúncia de l’ADN

L’ADN exposa:

Que hem tingut coneixement d’una tallada d’arbres a l’estació d’esquí de Soldeu-El
Tarter, que comença sobre l’aparcament situat al costat de l’hotel El Llop Gris, i va fins
a Riba Escorjada. VEGEU IMATGES ADJUNTES

Que segons l’article 2 del Reglament per a la realització de treballs o activitats que
modifiquin  l’estat  actual  del  terreny,  de  25  de  juliol  de  2001,  les  obres  per  a  la
realització  de  “pistes  d’esquí  alpí,  nòrdic  o  altres,  instal·lació  de  remuntadors  i
telefèrics, i construccions i infraestructures associades” han de seguir el procediment
descrit en l’article 10 del Reglament, inclòs el corresponent tràmit d’informació pública.

Que hem demanat al Comú de Canillo el número del BOPA on consta aquesta obra i
ens ha contestat que no hi ha estat publicada.

Que,  en  conseqüència,  aquesta  obra  no  hauria  seguit  el  procediment  indicat  pel
Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del
terreny, com a mínim en el seu article 10.

I, per tot això, l’ADN demana:

Que,  en  aplicació  de  l’article  12  del  mateix  Reglament,  es  sancioni  el  promotor
d’aquests treballs, obligant-lo a aturar les obres i, sobretot, a restituir el terreny al seu
estat primitiu.

Algunes consideracions al respecte

Des  de  l’ADN,  considerem  especialment  lamentable  que  una  estació  d’esquí  que
presumeix  de  comptar  amb  una  certificació  de  qualitat  ISO14001  referent  a  la
protecció del medi ambient, incompleixi l’escassa normativa existent al nostre país en
aquesta matèria. Entenem que accions com aquesta diuen molt poc a favor tant de
l’estació d’esquí (que aparenta ser molt sensible als problemes mediambientals), com



dels sistemes de certificació ISO (els quals han esdevingut  un rentat  d’imatge que
sembla que permet  fer  qualsevol cosa,  en lloc de ser una veritable garantia  d’una
manera diferent d’actuar).

Igualment, lamentem que l’estació d’esquí apliqui una política de fets consumats, atès
que la tallada d’arbres ja està completada,  i  exigim al Ministeri  d’Agricultura i Medi
Ambient que imposi la restauració del medi al seu estat original, tal com ho estableix
l’esmentat Reglament. És evident que, quan el mal està fet, amb una multa irrisòria
com les previstes pel Reglament (300 a 3.000 €) no s’arregla res.
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