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Els recents esdeveniments del Tarter demostren la necessitat  urgent de disposar d’una
normativa més àmplia i consistent sobre impacte ambiental
 
Escaldes-Engordany, 14 de juny de 2004

 

 
Durant els últims mesos, diversos elements ens han permès constatar que, malgrat la seva recent
actualització l’any 2001, el  Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin
l’estat  actual  del  terreny,  de 25 de juliol  de  2001,  és  absolutament  insuficient  per  garantir  la
defensa del patrimoni  natural  i  els mínims de qualitat  ambiental  que,  segons l’article 31 de la
Constitució, l’Estat ha d’assegurar a tots els habitants d’Andorra. 

 

Concretament, des de l’ADN volem DENUNCIAR:

 
§ La manca d’una normativa moderna i forta, en forma de llei, referent a l’avaluació d’impacte

ambiental.

 
§ L’absència  d’un  autèntic  procediment  d’avaluació  d’impacte  ambiental  que  analitzi  les

polítiques  i  els  plans  de  gran  transcendència,  com  els  plans  d’ordenació  i  urbanisme
parroquials o el pla de noves infraestructures viàries.

 
§ La manca de caràcter  vinculant dels informes d’impacte ambiental  que realitza el Ministeri

d’Agricultura i Medi Ambient, amb la conseqüent dificultat pràctica per denegar l’autorització del
Govern a projectes amb un impacte ambiental inassumible pel país (no coneixem cap cas en
què no s’hagi autoritzat una obra per aquest motiu).

 
§ El fet que la garantia de protecció i restauració ambiental, prevista a l’article 6 del Reglament

per assegurar el compliment de les mesures correctores previstes, només és obligatòria per a
les explotacions industrials.

 
§ La baixa qualitat general de molts dels estudis d’impacte ambiental que s’elaboren al país, i el

fet  que sovint  la  mateixa empresa  que  dissenya el  projecte  és l’encarregada d’elaborar  el
corresponent estudi d’impacte.

 
§ La posterior realització de modificacions al projecte per part dels seus promotors, respecte la

versió  que  s’havia  presentat  a  informació  pública,  tal  com va  passar  amb el  projecte  del
telecabina de la Massana a l’estació d’esquí de Pal.

 
§ La política de fets consumats que segueixen alguns promotors, que executen les obres sense

disposar dels permisos i quan són denunciats ja han fet el dany, com ha passat recentment
amb la tallada d’arbres per al telecabina del Tarter.

 



§ El  fet  que  els  projectes  més  impactants  (per  exemple:  canalització  dels  rius  i  pla  viari)
normalment provenen de la mateixa Administració pública (Govern i comuns), la qual sembla
oblidar que també té la responsabilitat de vetllar pel compliment de l’article 31 de la Constitució.

 
§ L’import  ridícul  de  les  sancions  previstes  pel  Reglament  per  a  la  realització  de  treballs  o

activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, de 25 de juliol de 2001, que oscil·len entre
300 i 3.000 euros.

 

 I, per tant, DEMANEM:

 
§ Una Llei d’avaluació d’impacte ambiental que reforci i modernitzi l’escassa legislació disponible

(l’esmentat Reglament) i completi les mancances existents, en especial les referents a caràcter
vinculant, procediments i sancions. 

 
§ La incorporació dins l’esmentada Llei de les disposicions de la Directiva 2001/42/CE de la Unió

Europea, referent a l’avaluació ambiental estratègica de polítiques, plans i programes.

 
§ Que l’informe d’impacte ambiental que efectuï el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient tingui

caràcter  vinculant  i  que,  en  casos  d’impacte  ambiental  crític  i  irreversible,  es  denegui
l’autorització per realitzar el projecte.

 
§ La imposició de sancions més fortes i l’obligació de restituir els terrenys al seu estat original,

en aquells casos en què el promotor practiqui la política de  fets consumats, executant l’obra
sense demanar l’autorització del Govern.

 
§ L’extensió de l’obligatorietat de dipositar la garantia de protecció i restauració ambiental als

projectes vinculats a l’esquí i a les grans obres d’infraestructura.

 
§ Mentre  no  es  disposi  de  la  nova  legislació,  l’aplicació  rigorosa  i  estricta  de  totes  les

disposicions del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat
actual del terreny, de 25 de juliol de 2001.

 

  Més informació: 

 
Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)  
Tel. 86 60 86
A/e:  adn@andorra.ad 
www.adn-andorra.org     


