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Resum

La planificacio i gestio de les arees afectades per I'explotacio dels recursos naturals

requereix un proces adient de restauracio. Prenem com a exemple la proteccio i rehabilita-

cio dels terrenys derivats de I'explotacio minera a cel obert. Despres de centrar els diversos

aspectes d'aquesta problematica s'exposen les diferents fases del proces de restauracio.

S'analitzen i valoren el seus objectius i resultats.

1. Consideracions generals

L'explotacio antropica dels recursos naturals i els impactes derivats de la seva activitat

introdueixen paral•lelament la problematica de la restauracio del territori afectat.

En I'actualitat son moltes les activitats d'explotacio dels recursos naturals, aixi com

determinats fenomens naturals, que poden produir una perdua o transformacio dels ecosis-

temes. Les arees afectades per impactes sobre el territori susceptibles de restauracio, a

Catalunya ben segur que representen aproximadament d'un 3 a un 5% del total del pals.

En concret I'explotacib dels recursos naturals en els terrenys forestals sovint origina

arees denudades, molt transformades amb processos irreversibles que dificulten la recupe-

racio dels sisternes naturals. Les pertorbacions produides en els ecosistemes poden pro-

duir uns fluxos que condueixen a la seva desaparicio parcial o total. Hi ha un predomini dels

processos de rexistasia sobre els de biostasia, en clue els factors fisics s'imposen i im-

pedeixen la consolidacio de la vegetacio.

Els desastres naturals en terrenys d'inestabilitat geologica (esllavissades, moviments

en massa, caigudes de pedres, allaus, rompudes.... ), les activitats silvo-pastorals inade-

quades, les activitats extractives dels recursos miners, l'obertura de vials, obres publiques i

construccio d'infrastructures, etc., son algunes de les causes que poden produir terrenys

denudats de baixa productivitat o esterils amb processos geologics actius. Una ineficaq

ordenacio del territori que consideri determinats usos del sol en sisternes molt fragils i/o

vulnerables (per inestabilitat geologica, estructura de la vegetacio, etc.) pot produir efectes

molt negatius en la conservacio dels sisternes naturals i donar Iloc a una evolucio regres-
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siva, que pot esdevenir irreversible amb la substitucio total o partial dels ecosistemes
establerts. Aixi, per exemple, la practica de determinats tipus d'aprofitaments forestals,
com tallades continues en boscos situats sobre materials inestables i amb forts pendents,
pot originar una substituci6 dels ecosisternes forestals per altres formations menys evolu-
cionades com comunitats arbustives i herbacies que alternen amb arees denudades.

Tanmateix l'obertura desordenada de la xarxa de vials forestals i la mala utilitzaci6 de la
maquinaria pesada en els sistemes de treta i desembosc poden produir efectes greus en
els ecosisternes; en pendents forts els efectes de I'erosio poden suposar la perdua de mes
de 500 m3 de sol per hectaria. L'aplicacio de les tecniques restauradores adients en aques-
tes situacions, portades a terme juntament amb I'aprofitament dels recursos, podrien estal-
viar impactes greus.

Els efectes d'aquestes activitats o dels fenomens naturals pertorbadors poden produir
un fort impacte sobre els sisternes naturals amb una perdua dels recursos i el conseguent
impacte territorial derivat del nou us del territori. Pero no totes les activitats produeixen els
mateixos efectes: algunes d'elles (esplanacions per a urbanitzaci6, construcci6 d'aboca-
dors, aprofitament silvicoles intensos, artigatge, etc.) condueixen a la desaparicio de la
vegetaci6 i del sol amb moviments superficials del terreny, mentre d'altres (mineria a cel
obert, obertura de vials, etc.) impliquen importants denudacions i moviments de terres que
no nomes afecten el sol i la vegetacio sing tambe la mateixa estructura geologica. En el
primer cas, en funcio de I'extensi6, frequencia i intensitat de la pertorbaci6, la capacitat de
resposta del sistema pot esser suficient per a permetre la successi6 reconstitutiva de les
biocenosis afectades. D'altres activitats poden, pero, conduir a una perdua total dels siste-
mes naturals, amb un canvi generalitzat a escala local en els processos geofisics. La
succesio reconstitutiva ha de partir en aquest cas d'una etapa inicial pionera i/o colonitza-

dora, sota condicions ambientals en general molt poc favorables. Si predominen els factors

fisics sobre els biotics, els terrenys esdevenen improductius i esterils, i no hi sera possible

la succesio reconstitutiva. Si se superen aquestes dificultats incicials, les noves biocenosis
presenten una evoluci6 lenta, donada la baixa disponibilitat d'aigua i nutrients, aixi com el
baix pool d'especies disponibles. Els estadis pioners presenten una biomassa molt baixa,

una diversitat redu'ida, una escassa productivitat, i titles vitals curts i simples; la capacitat

de resposta davant noves pertorbacions o situacions d'estres, es molt baixa.
Davant aquesta situacio cal pensar en la necessitat d'una intervencio dirigida a fer

possible i si s'escasu afavorir la succesio natural, mitjangant els treballs de restauraci6. La
restauraci6 ha de comportar restablir les condicions minimes per permetre la succesio,
alhora que accelerar aquest proces.

Mitjangant I'actuaci6 restauradora cal incidir molt especialment sobre aquells aspectes

adregats a aconseguir una millora en I'estabilitat geodinamica dels terrenys afectats, evitar

la degradacio i perdua superficial dels materials (reduir I'erosi6) i permetre la consolidaci6

d'un poblament vegetal estable a partir de les primeres etapes pioneres menys evolucio-

nades. L'home disposa dels mitjans i capacitat necessaris per a retornar a un estat de
productivitat aquells sisternes naturals terrestres que previament ha ,manipulat,, per ob-

tenir-ne un recurs primari.

2. Les activitats extractives

2. 1. Situacio general

Una activitat que genera en I'actualitat una problematica important entorn de la res-
tauraci6 son les explotacions mineres a cel obert.
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La mineria tradicional d'explotacio del recurs mitjangant galeries d'interior ha anat pro-

gressivament deixant el Iloc a la mineria a cel obert, de conditions econ6miques molt mes

favorables. En I'actualitat a Catalunya I'aprofitament dels recursos geol6gics i del sOls

ocupa una posici6 important en I'activitat econ6mica del pals i molt especialment, segons el

tipus de recursos, per a algunes comarques. Aixi per exemple cal esmentar:

- Mineria del carb6 (lignits i hulla) al Bergueda, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussa,
Conca de Tremp, Anoia, Segria.

- Sals potassiques al Bages.
- Sorres i graves a I'Alt i Baix Emporda, Baix Llobregat, Noguera, etc.
- Argiles i guixos a I'Anoia.
- Talc a I'Alt Emporda
- Calcaries i margues al Montsia, Garraf, Cerdanya, Girones, etc.
- Gredes a la Garrotxa.
- Granits i marbres a la Selva, Maresme, etc.

Les mes de 1.000 explotacions a cel obert de Catalunya (algunes de velles, ja aban-
donades i no rehabilitades) ja han afectat aproximadament I'1% del territori.

TAULA 1 . Les activitats estractives a Catalunya i la problematica de la restauracio.

Recursos geolbgics Explotaci6 Efectes Restauraci6 Us del territori

Lignit Cel obert Denudacions i excav. Integrada Forestal
Hulla
Torba

8% Interior Alterations morfo. Rebliment

Ferro Interior Runams de boca mina Adequaci6 Forestal
Barita

Sals potasiques

Argiles

1% Installations

En vessant

Sorres Denudacions i excav. Sense rebliment Forestal
Graves

Gredes

Calcaries

Granit

40%
En sot Amb rebliment Conreus

Pissarres
50%

Cel obert Modificaci6 relleu Rebliment parcial Forestal
Marbres
Gresos

Guix

Formaci6 runams

Denudacions dequaci6

Conreus

Altres 1°i° Cel obert Afeccions superficials

Constructions

Conreus Forestal
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TALUSSOS A RESTAURAR

Fiq. I.- Preparaci6 per a la restauraci6 d'una explotaci6 a cel obert.

ZONA A PR OTEGIR _

y, PANT ALLA VISUAL I F NIAAVISUAL F NI A

EMMAGATZIAMENT ESTE RILS

Fig. 2.- Organitzaci6 ideal d'una explotaci6 a cel obert.
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Les activitats extractives de recursos geologies (sorres, graves, roques calcaries, gra-
nits, carbo, etc.) comporten denudacions i excavations, en alguns casos de notable magni-
tud, que condueixen a la progressiva degradacio dels terrenys afectats . Son prou coneguts
els greus impactes produ 'its per la mineria a eel obert envers els sistemes naturals i envers
el medi ambient en general : perdua de I'estructura i morfologia del relleu , processos
erosius , extraccio i perdua de biomassa, interrupcio dels fluxos energetics dels sistemes,
perdua o disminucio de la productivitat, etc. Aquesta forma d'explotacio, que afecta vastes
extensions de terrenys , presenta I'avantatge de reduir els costos economics, pero al mateix

temps origina greus impactes sobre els sistemes naturals i el paisatge. La restauracio

d'aquestes zones requereix un notable esforq no tan sols per minimitzar I'impacte produ'it

sino per permetre un cop conclosa I'explotacio , el retorn a unes conditions minimes que
permetin el restabliment dels sistemes naturals pertorbats.

Els treballs de restauracio han d ' entendre ' s, pero , associats al mateix proces d'explo-
tacio. EI pla d ' actuacio i de desenvolupament de la restauracio ha de coordinar-se amb els
d'explotacio, per la qual cosa es pot parlar d'una restauracio integrada (veure Fig. 3). Aixo
implica que a mesura que avanga I'explotacio del recurs mineral iambs ha de prosperar la
restauracio dels terrenys afectats . Per assegurar I'exit de la restauracio els requeriments
d'aquesta han d'anar sempre associats directament a I'evolucio de I'explotacio.

r-t,,; r- 16 e T-ia.
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Una primera avaluacio de l'impacte sobre el medi ambient requereix considerar els
segilents ambits:

a) Morfologic i geologic.
Modificacio estructural i dinamica amb la perdua de materials consolidats i estratificats.
Afeccio hidro-geologica de les aigiies superficials i subterranies.

b) Substrat edafic.
Destruccio del sol.

c) Biologic.
Destruccio de la coberta vegetal i desaparicio de la fauna.

d) Climatic i atmosferic.

Canvis microclimatics.

e) Paisatgistic i estetic.
Degradacio negativa del paisatge.

f) Patrimonial.
Destruccio d'elements valuosos i/o singulars (formacions geologiques, vegetals, etc.).

g) Sanitari.
Contaminacio i degradacio ambiental.

h) SOcio-economic.
Modificacio socio-economica de I'entorn pel canvi d'us del territori.

En el marc d'una politica racional de I'aprofitament dels recursos naturals, el sol i la
vegetacio son a Ilarg termini un factor fix de produccio i ha d'esser per tant essencial la
recuperacio d'aquelles superficies implicades en les activitats extractives.

Basicament, les mesures de restauracio i acondicionament dels terrenys afectats per
activitats extractives consisteixen en (veure esquema):

- Restauracio morfologica de perfils estables.
a) Acondicionament del terreny.
b) Estabilitzacio i fixacio.

c) Estesa i compactacio de les terres, drenatge i explanacio.
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- Restauracio edafica amb la preparacio i fertilitzacio dels terrenys.
a) Restitucio fisico- quimica dels sols: aportacions d'adobs i esmenes organiques i

inorganiques.
b) Preparacio dels sols per a sembres i plantacions de vegetals : Ilaurada , escarifica-

cio, estabilitzacio i proteccio de la capa superior del sol.

- Restauracio vegetal amb plantes herbacies i Ilenyoses (arbustives i arbories).
a) Hidrosembra o sembra manual de plantes herbacies.
b) Plantacio de plantes Ilenyoses arbustives i arbories a arrel nua, amb gleva de terra

o amb test o malla de plastic.

Esquema del proces de restauracio d'arees afectades per activitats extractives

APROFITAMENT DEL RECURS

DENUDACIO I EXCAVACIO DE TERRES

f I \
TERRA ESTERIL TERRA VEGETAL VEGETALS

BIOMASSA VEGETAL

EXCAVAC161 CARREGA MECANICA

TRANSPORT A L'ABOCADOR TRANSPORT INTERIOR

1
RUNAM TEMPORAL FORMACIO D'AMASSOS

TREBAL^S D'ADEQUAClO MORFOLOGICA

ESTESA I PICONAMENT

I
DRENATGE

I
E XPLANACIO

I
LLAURADA I ESCARIFICACIO

ADOB ORGANIC ADOB INORGANIC

N
SEMBRA MECANICA 0 MANUAL DE PLANTES HERBACIES

1
PLANTACIO D'ARBUSTS I ARBRES f

1
MANTENIMENT I CONSERVACIO
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2.2. Analisi i valoracio de la problematica

2.2.1. Restauracio del sol.

La practica de I'extraccio minera a cel obert condueix a la substitucio dels materials
consolidats i estratificats de I'estructura geologica per materials amorfs i en consequencia a
la total desaparicio de la terra vegetal i capa humifera amb una profunda alteracio fisica i
quimica dels sbls. Els terrenys resultants son esterils o de molt baixa fertilitat, sense ma-
teria organica, molt mal estructurats i denudats. Els materials superficials del terreny s'en-
dureixen i/o compacten, i dificilment hi penetra faire, I'aigua ni les arrels.

La manca de nutrients en els terrenys de restauracio afecta negativament el desenvolu-
pament dels vegetals; en algunes plantes pot impedir la floracio i/o fructificacib. Els ve-
getals troben moltes dificultats per a colonitzar els terrenys denudats, algunes especies
presenten poca vitalitat i rapidament entren en proces de regressio.

Les caracteristiques fisico-quimiques del sol reconstituit han de posseir almenys les
seguents condicions:

Fisiques:
- Gruix del sol. Fondaria del sol variable, entre 10 i 20cm.
- Granulometria. Textura variable.
- Contingut d'aigua. Variable.

Quimiques:

- pH. Entre 5,5 i 8,5
- Materia organica. Valor minim entre 1 i 3%.
- Nitrogen total. >0,1%
- Relacio C/N. De l'ordre de 20.

- Carbonats totals. `60%
- Fosfor assimilable. >5ppm.
- Potassi assimilable. >200ppm.
- Conductivitat. <3ms/cm. (0,1% de sols solubles).

Cal formar i mantenir uns sbls que siguin suficientment evolucionats corn per permetre
el desenvolupament de comunitats vegetals mes o menys estructurades. Solament amb
una bona restauracio dels sbls es pot pensar en portar a bon terme els resultats del proces.
Shan de prendre en consideracio tot un conjunt de mesures i accions continuades encami-
nades a 1'establiment d'una coberta vegetal, que constitueixi un sistema estable. Per a aixo
s'han de prendre aquelles mesures que permetin el desenvolupament d'un sol fertil i evitin
la seva degradacio. La fertilitzacio ha de consistir basicament en:

a) Una aportacio de materia organica necessaria per a la formacio d'un horitzo superior
organic, que permeti un bon desenvolupament de la vida vegetal. Es tracta de crear
una estructura que afavoreixi els processos de pedogenesi encaminats a la formacio
d'un sol forestal. Les aportacions de materia organica hauran d'esser suficients per a
assolir valors de I'1 al 3% entre el primer i segon any posterior a la sembra herbacia.
S'han de considerar les aportacions organiques al medi (ferns, purins, Ilots, etc.) i les
internes produides per la biomassa dels mateixos vegetals desenvolupats a partir de
les sembres.

b) Una aportacio de nutrients minerals i oligoelements capagos de mantenir un desen-
volupament optim dels vegetals.
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L adobarnent dels sots permet activar el creixerent de les plantes. a fi que aquestes

puguin cobrir i protegir el sbl . Facilita la colonitzacio vegetal, la qual permet la Iluita contra
I'erosio a causa principalment de la produccio d'una coberta aeria protectora i de restes
vegetals . En els terrenys denudats la colonitzacio sovint troba moltes dificultats, mentre que
despres d ' un proces d'adobament s'indueixen i acceleren les etapes pioneres de la succe-
sio vegetal.

Previament a la sembra dels vegetals s'han de realitzar les accions superficials neces-
saries sobre els terrenys . S'ha d ' evitar la compactacio superficial desfent els aglomerats de
terres on sigui necessari . Per aixo s'ha d'efectuar una Ilaurada i escarificacio superficial i
restrillar posteriorment.

D'altra banda cal tambe considerar la necessitat de la preparacio previa de la capa
superior dels sols mitjangant I'estabilitzacio i proteccio superficial . L'estabilitzacio es pot
aconseguir amb extractes aquosos d ' algues marines , polimers sintetics i emulsions bitumi-
noses . L'aplicacio d ' un dels diversos tipus de mulch pot esser necessaria per a protegir la
superficie del sol: biomassa vegetal , pedres , graves , teixits, ferns, asfaltatge , pel•licula
plastica, etc.

Els objectius basics que es pretenen amb la restauracio del sbl son: establir uns sols
aptes per al creixement dels vegetals i Iluitar contra la degradacio dels terrenys derivats de
I'explotacio minera corn es (' augment de I'erosio i disminucio de la fertilitat.

2.2.2. Restauracio de la vegetacio

Les accions drastiques de les activitats d'explotacio minera a cel obert condueixen a la
desaparicio total de la coberta vegetal. La revegetacio i recolonitzacio de les arees denuda-
des ha de partir dels primers estadis de la succesio vegetal.

De manera que es aconsellable primerament efectuar una sembra amb les plantes

herbacies seleccionades i mes endavant, si es el cas, la plantacio de les especies Ilen-

yoses, arbustives i arbories. Aquest sistema permet assolir una maduracio pedogenica dels

sols i segueix de forma accelerada el proces de reconstitucio de la vegetacio en arees

denudades.

Cal mantenir les comunitats herbacies durant un periode minim de 2-3 anys, amb la

finalitat de permetre i establir un enriquiment organic dels horitzons superiors del sbl.

Alhora, les comunitats herbacies poden millorar I'estructura dels sols per accio mecanica

de les arrels de les plantes. A Ilarg termini, aquestes comunitats vegetals permeten millorar

I'estabilitat estructural i la taxa d'humus del sol. S'ha de procurar que la composicio floristi-

ca de les comunitats vegetals sembrades sigui el mes proxim possible a les de I'entorn

immediat dins el respectiu domini de vegetacio, de manera que la major part de les espe-

cies tinguin una presencia perdurable i no pas fugissera.

Es convenient que la sembra herbacia es porti a terme amb diverses especies, ja que

els poblaments polispecifics sempre ofereixen millors resultats. La seleccio d'especies

sempre s'haura d'efectuar en atencio als factors biologics i ambientals de la zona, amb una

composicio el mes a prop possible de les comunitats vegetals de I'entorn. S'han de consi-

derar d'una banda especies amb un bon aparell radical favorables a la retencio d'humitat i a

I'estabilitat del sol, corn moltes graminies (Dactylis glomerata, Festuca ovina, Cynodon

dactylon, Lolium perenne, Poa pratensis, etc.). i d'altres que aportin nutrients, corn les

Ileguminoses (Lotus corniculatus, Vicia sativa, Trifolium pratense, Trifolium repens, Me-

dicago sativa, Onobrychis sativa, etc.) que produeixen un important enriquiment nitrogenat
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del sol. La densitat de Ilavors a emprar dependra de molts factors del medi (substrat, clima,
etc.), si be les optimes oscil•len entre 10-20(25) gr/m2 per a cada especie o entre 30-60
gr/m2 per a la barreja total.

A la barreja de plantes herbacies s'hi poden afegir d'altres Ilavors d'especies propies
dels estrats arbustius i arbori, amb la finalitat d'accelerar el proces natural de successio
reconstitutiva en la formacio de la cobertura vegetal.

El desenvolupament de la coberta herbacia crea les conditions adients per a prosseguir

amb la plantacio de plantes arbustives i arbories. Es convenient la plantacio de plantes

Ilenyoses, i molt especialment en aquells clapers que apareixen de forma natural en els

prats i en les zones d'erosio dels vessants i talussos.

La revegetacio permet:
a) Disminuir I'arrossegament superficial de les aigues de pluja i augmentar la quantitat

que se n'infiltra en el sol.
b) Reduir al minim I'erosio del sdl i disminuir les perdues en humus i materies nutritives

del sol.

c) Augmentar la fertilitzacio dels sbls, amb les aportacions de materia organica.
d) Proteccio fisica i estabilitzacio del nou relleu.

La conservacio i manteniment de les arees sembrades (adob continuat, reg, control

fitosanitari, etc.) son necessaris per a mantenir el grau de productivitat del nou sistema

natural restaurat.

L'establiment de parcel-les experimentals en la zona a restaurar permet efectuar un

seguiment i estudi per a determinar els sistemes de restauracio que ofereixen millors

resultats. Les parcel-les permeten fer el seguiment de I'evolucio de les sembres dutes a

terme amb deferents barreges o metodes i dels diferents factors ecoldgics que poden incidir

sobre elles. En el seguirnent s'han de considerar dades corn:

a) Evolucio morfologica dels terrenys.
b) Analisis fisico-quimica del substrat.
c) Aspecte i estructura de la vegetacio.
b) Llistes d'especies i inventaris fito-sociologics.
e) Espectre biologic.
f) Evolucio quantitativa de la poblacio vegetal.
g) Altres aspectes de la successio i dinamica de la vegetacio.

L'evolucio de I'estructura i composicio de la vegetacio es un index del grau de desen-

volupament assolit en el proces de restauracio. Entre altres raons, I'estudi d'aquestes
parcel•les permet coneixer a temps les deficiencies i alhora coneixer I'evolucio a Ilarg

termini de la cobertura de vegetacio.

3. Conclusions

L'actual explotacio antropica dels recursos naturals implica la restauracio dels sistemes
afectats, i es necessari el retorn a un estat de productivitat. No podem permetre'ns l'o-
pulencia d'exhaurir un recurs i perdre la potencialitat de tornar a explotar-ne un altre de
renovable que depengui directament o indirectament d'aquell.
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Es en aquest estat de la questio que es planteja la proteccio i rehabilitacio de les arees
afectades per activitats extractives . Es imprescindible una esmerada gestio del proces de
restauraci6 que permeti la recuperaci6 dels sisternes afectats . A Catalunya , la legislaci6 del
Parlament -Llei 12/1981, de 24 de desembre , " per la que s ' estableixen normes ad-
dicionals de protecci6 dels espais d ' interes natural afectats per activitats extractives»-
obliga els titulars de les concessions mineres a restaurar els espais naturals mitjangant
diversos mecanismes juridics . Cal que les explotacions disposin d ' un «Pla tecnic de res-
tauracio» aprovat per I'administraci6 i economicament garantit . Com diu la Llei 12/1981, es
tracta "de fer compatible les explotacions dins d ' espais d ' especial interes natural amb el
manteniment de la qualitat d ' aquests espais , i aixo per I ' aplicaci6 del principi de restaura-
cio».

Tot i que aquesta Ilei es el primer cos legal que fa referencia a la proteccio i rehabilitacio
d'arees afectades per activitats extractives a I'Estat Espanyol, durant els darrers anys han
aparegut altres disposicions d'ambit estatal.

Fora de les activitats extractives , cal insistir en la necessitat de desenvolupar el mart
legal adient que contempli la restauracio dels sisternes naturals afectats pels impactes
generats per les distintes activitats antropiques.

En general els treballs de restauracio han de dirigir - se a pal-liar I'acci6 de diversos
factors que podrien impedir una revegetaci6 eficaq , com poden esser:

a) Manca de substancies nutritives (especialment nitrogen , fosfor i potassi).
b) Manca de materia organica que es descompongui facilment.
c) Excessiva compactacio superficial del terreny que impedeix la germinaci6 de les

Ilavors i la posterior extensio del sistema radical dels vegetals.
d) Erosi6 per acci6 de I ' aigua i del vent ( perdua de materials fins , Ilavors i adobs).

e) Minima capacitat del sbl per a retenir aigua ( perill d 'assecament de les plantes).
f) Conditions microclimatiques extremes ( p(§rdua d ' aigua per evaporaci6 i transpiraci6,

aixi com danys directes causats a les plantes per la calor).
g) Danys causats per ('home i els animals ( trepig, us indegut , etc.).

h) Manca de Ilavors de les especies optimes a la zona en funcio de Ilurs apetencies
ecologiques.

L'impacte produYt per I'explotaci6 dels recursos naturals pot donar Iloc a I'aparici6 de
nous elements a manipular que s ' han d ' aprofitar al maxim per obtenir la major diversificaci6
dels sistemes naturals en restauracio . Amb aquest objectiu cal reconeixer el canvi ambien-
tal produ'it per la pertorbacio, els processos geofisics derivats i la disponibilitat d'aigua i
nutrients, aixi com d ' especies , per determinar el proces de restauracio mes adient en cada
cas.

Una gestio correcta i esmerada del proces de restauracio permetra corregir l'impacte

produ'it per I'explotaci6 dels recursos naturals.

Cal respectar les caracteristiques ambientals de la zona i emprendre els treballs de
restauracio necessaris compatibles amb els mitjans tecnics i el cost economic i social del
proces . Es planteja doncs la necessitat d'aplicar una politica de restauracio eficient sobre
tots aquells terrenys afectats per I'activitat antropica.
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