A l’atenció del director del Parc de Collserola, Sr. Raimon Roda.
Benvolgut Raimon,
Les entitats membres de la PCDC hem fet visites in situ per conèixer i avaluar l’activitat
que s’està fent a la riera de Vallvidrera en el tram proper a la masia de can Salat, en un
espai del parc natural i de la riera inclòs en la “Reserva Natural Parcial de Can Balascla Rierada“. Pel que coneixem, aquestes activitats responen al projecte "Programa d’acció del conveni de custòdia fluvial a la riera de Vallvidrera a Molins de rei, de febrer de
2021” que està executant la Societat Catalana d’Herpetologia. El pressupost total del
projecte és de 46.909,81€, i ha estat subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua
amb una aportació de 38.237,33 € (RESOLUCIÓ d’atorgament de subvencions dins del
procediment de concessió de subvencions per actuacions de recuperació de riberes en
rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 498543).
Les actuacions s’estan fent amb l’objectiu d’extreure una densa estructura de l’espècie
invasora canya americana (Arundo donax) i replantar-hi espècies de ribera. Al mateix
temps s’hi ha inclòs la construcció de dues basses per amfibis a tocar mateix del llit de
la riera, de les que no se’n fa cap menció al projecte, doncs tan sols s’hi cita “obrir
braços secundaris a la riera”. Les activitats que s’estan executant estan comportant la
intervenció de maquinària pesant en el mateix llit de la riera.
Tot i que pretesament es tracta d’una actuació de restauració ambiental i renaturalització, considerem que s’ha de tramitar com una Avaluació d’Impacte Ambiental simplificada, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, on
s’hi indica que:
“són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada...
b) Els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000”
Atès que aquests projectes es desenvolupen íntegrament dins d’un espai
catalogat com ZEPA i ZEC, i Reserva Natural, és necessari iniciar el procediment d’avaluació
ambiental simplificada d’acord amb la Llei 9/2018, de 5 de desembre per la qual es modifica
la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental; i d’acord amb l’article 45 d’aquesta mateixa llei, el
promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud
d’inici de l’avaluació de l’impacte ambiental simplificada, acompanyada del document ambiental amb el contingut següent:
a) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental simplificada.
b) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.
c) Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals
raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.
d) Una descripció i avaluació de tots els possibles efectes significatius del projecte en el
medi ambient a conseqüència de les emissions, la generació de residus, l’ús dels recursos naturals, en particular l’ús del sòl, la terra, l’aigua, i la biodiversitat. S’han de descriure i analitzar en particular els possibles efectes directes, indirectes, acumulats o sinèrgics del projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, l’aire,
l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases d’execució, explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del projecte. Quan el pro-

jecte pugui afectar directament o indirectament els espais Xarxa Natura 2000, s’hi ha d’incloure un apartat específic per a l’avaluació de les seves repercussions en el lloc, tenint en
compte els objectius de conservació de l’espai.
e) Les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura que sigui possible,
corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució del projecte.

Vistos els possibles impactes ocasionats recollits per l’esmentada Llei9/2018 que cal
avaluar, per exemple sobre la fauna piscícola, o per la creació de talussos que puguin
resultar inadequats per a una adequada replantació que afavoreixi la biodiversitat, i tot
considerant el referent legal esmentat ...
Considerant que l’ens responsable de la XN2000 (ZEC)-Parc Natural de la Serra de Collserola, alhora ens responsable d’avaluar l’impacte ambiental, no és altre que la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i no pas ni l’ACA, ni el Consorci del Parc,
…
DEMANEM al Consorci del Parc Natural de Collserola que paralitzi l’activitat fins a resoldre aquest greu incompliment que pot qüestionar la legalitar de l’activitat.
Demanem que, segons les conclusions i indicacions de l’AIA Simplificada es reformuli
i s’adapti el projecte a les determinacions que s’hi estableixin.
Finalment, manifestem que, al marge dels requeriments ara esmentats, per motius evidents

orientats a no empitjorar la situació, demanem al Consorci que faci les intervencions
que consideri necessàries per evitar la pèrdua de qualitat ambiental en la zona on s’està
actuant (per exemple el reg dels plançons plantats, o evitar el rebrots de canya americana extrets)).
Rebeu la nostra salutació.
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