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 Olot.-  La Generalitat de 

Catalunya ha publicat al DOGC l’Estudi 
d’Impacte Ambiental del polèmic 
projecte de reobertura de les explotacions 
mineres al volcà del Croscat. Aquest 
projecte es presentarà a exposició públic 
durant un període de 15 dies. 
            El projecte, iniciativa de l’empresa 
d’extraccions d’àrids LA ROCOSA S.A.,  
preveu ampliar vint graus cap a l’est 
l’antiga zona d’extraccions a cel obert. 
            El Departament de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, en veu del seu 
Conseller, va declarar: “de l’Estudi 
d’Impacte Ambiental presentat per 
l’empresa promotora no se’n desprèn cap 
incompatibilitat amb la conservació del 
patrimoni natural de la zona volcànica ni 
amb les activitats econòmiques 
tradicionals de la comarca de la 
Garrotxa”. 
           A la pràctica això pot comportar 
que des d’aquest Departament s’aprovi 
internament l’Estudi d’Impacte Ambiental i 
en conseqüència el projecte, tot esperant 
les al·legacions (es disposen de 30 dies a 
partir de la seva publicació al DOGC) que 
se’n desprenguin de l’exposició pública. 
           El veïns, han rebut amb sorpresa la 
notícia i es mostren preocupats per la 
incertesa de com els afectarà aquest 
projecte. El Sr. Massandell, el seu portaveu, 
va denunciar l’Estudi d’Impacte Ambiental 
i va acusar l’empresa de rebre un tracte 
de favor per part dels poders polítics. 
            Per la seva part, el Sr. Rocamora, 
gerent de la ROCOSA S.A., es defensava 
dient que “L’explotació està plenament 
justificada,  si  considerem  la  necessitat 
que hi ha d’aquesta  matèries  primera  en  
els  mercats  

 estatals“ i que ” la reobertura de la 
gredera, a més, comportarà la creació 
de llocs de treball, la millora de la 
xarxa de camins rurals i, en general, la 
millora de les condicions de vida de la 
població local”. 
            En el mateix sentit es 
manifestaven alguns alcaldes de la 
zona que van afegir que iniciatives 
d’aquest tipus són molt importants just 
en un moment en què les activitats 
agrícola i ramadera experimenten una 
forta regressió. 
            Els responsables del Parc Natural 
consideren un contrasentit 
l’autorització el projecte en ell mateix, 
ja que el parc va néixer per 
salvaguardar el territori d’aquestes 
agressions, referint-se a les extraccions 
que durant trenta anys es van fer al 
Croscat, fins que el 1994 es va iniciar la 
restauració de la gredera amb 
l’objectiu de fer-la un espai visitable 
atès el seu interès pedagògic i 
geològic. 
            Ecologistes i veïns han anunciat 
noves mobilitzacions i es plantegen 
demanar assessorament tècnic per 
presentar una al·legació a l’Estudi 
d’Impacte Ambiental. Tal i com marca 
la llei, aquesta s’haurà de presentar al 
Departament de Medi Ambient el qual 
procedirà a la Declaració d’Impacte 
Ambiental tot i que l’aprovació 
definitiva del projecte i de l’Estudi 
d’Impacte Ambiental recaurà en el 
Departament de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 
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TRÀMITS PER  A L’APROVACIÓ D’UN ESTUDI D’IMPACTE 
AMBIENTAL 
 
 

TRÀMIT AGENT RESPONSABLE 
Redacció del projecte 
                 + 

 

Redacció de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental (EIA) 

 

 
 
 

 

Aprovació interna del projecte i de 
l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) 

 

 
 
 

 

Exposició pública del projecte i de 
l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) 

 

 
 
 

 

Presentació de les al·legacions al 
projecte i a l’Estudi d’Impacte 
Ambiental (EIA) 

 

 
 
 

 

Recepció de documents: 
 Al·legacions 
 Projecte 
 Estudi d’Impacte Ambiental 

 

 
 
 

 

Declaració d’Impacte Ambiental (DIA)  
 
 
 

 

Aprovació definitiva del Projecte i de 
l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) 
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