
ASPECTES A TENIR PRESENT PER PART DELS AJUNTAMENTS EN 
LES AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA FINAL D’ESPAIS QUE S ’HAN 

D’INCORPORAR A LA “XARXA NATURA 2000” 
 
 
Termini d’informació pública.-  Es va publicar l’anunci oficial al “Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya” del 20 d’abril de 2006, fixant un termini d’un mes des de l’endemà 
de publicar-se. Però posteriorment (“Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de ___ 
maig de 2006) s’ha ajornat el termini fins al 15 de juny de 2006. Tot i així caldria veure si per 
als Ajuntaments, existirà un altre termini per a presentar al·legacions, amb posterioritat al 
citat. Semblaria que no ha de ser així, doncs a la nota de premsa emesa pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge el 16/5/2006 es diu que la proposta es vol aprovar definitivament el 
mes de juliol d’enguany. 
 
 
Indicar els espais que afecten el territori municipal.- Indicar quin o quins espais proposats 
(nom i identificació) afecten el territori municipal. Per tant, en representació dels interessos dels 
ciutadans i del territori municipal, podran comparèixer com a directament interessats, en virtut 
dels articles 31.2 i 86.3 de la Llei número 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
Reiterar una resposta motivada a les al·legacions presentades a l’anterior informació 
pública.- Fer constar si el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha contestat les 
al·legacions que l’Ajuntament va presentar el passat dia _______________ (Registre 
d’Entrada ________) dins el termini d’exposició pública de la “Proposta d’espais a incorporar 
a la Xarxa Natura 2000”. Pel cas que no hagin respost, esmentar que ja en fa més de deu 
mesos i recordar que l’article 42.1 de la Llei número 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix el deure de 
l’Administració de contestar a totes les peticions fetes. 
 
I aquest deure de contestar no ha de venir donat només per l’imperatiu legal citat, sinó pel 
més bàsic sentit del deure social, polític i econòmic que, davant les propostes o observacions 
fetes per un ens municipal l’Administració ha de fer-se’n ressò i mostrar la seva opinió. 
 
Per tot plegat, i conforme amb els articles 42.1 i 86.3 de la referida Llei número 30/1992, 
reitereu i exigiu una resposta motivada als escrits d’observacions i al· legacions que heu 
presentat. 
 
 
Ampliació del període d’exposició pública.- El termini d’exposició pública de la nova 
proposta d’espais s’ha fixat en un mes. Entenem que aquest termini és molt breu. A l’anterior 
exposició pública de la proposta d’espais (publicada al “Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya” de 21 de febrer de 2005), aquest termini va quedar fixat en dos mesos inicialment. 
Posteriorment, però, es va dur a terme una pròrroga que va arribar fins al 30 de juny de 2005 
(publicada al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de 7 d’abril de 2005). Això va 
significà, realment, un termini de consulta de més de quatre mesos.  
 
Si ja en la primera fase es va veure que amb dos mesos no n’hi havia prou, i es va duplicar 
amb escreix el termini fixat inicialment, prou lògic és que ara, com a resultes dels canvis que 



existeixen en la nomenclatura, plànols, noves delimitacions, ampliacions i reduccions 
d’espais, i d’altres modificacions que s’han realitzat en la documentació, s’ha de ampliar 
considerablement el termini d’exposició pública. Per la qual cosa, en base a l’article 49.1 de la 
Llei número 30/1992, i d’altres que en puguin ser d’aplicació, caldria ampliar el termini 
d’exposició pública, com a mínim un mes més. 
 
 
Dificultats en la consulta de la documentació que s’exposa.- Entenem que de la manera 
que s’ha dut a terme el procediment d’exposició pública, amb molta documentació que no 
està a l’abast del ciutadà, amb dificultats tècniques per a ser descarregat del web del 
Departament, la complexitat dels plànols i de les diferents escales emprades als mateixos, així 
com una variació en la nomenclatura de les identificacions dels espais, no es compleix de cap 
manera el dret a la informació ambiental que fixa la normativa comunitària (Directives 
2003/4/CEE i la derogada Directiva 1990/313/CEE que estableixen el dret dels ciutadans 
d'obtenir la informació envers el medi ambient que està en possessió de l’Administració) i 
estatal (Llei número 38/1995 de dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient). 
 
La Llei número 38/1995 de dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient, estableix 
els drets dels ciutadans per a accedir a la informació que té l’Administració, envers el medi 
ambient, sigui quin sigui el seu interès i afectació de la mateixa. El seu fonament és la 
Directiva 1990/313/CEE, la qual estableix per a tot l’àmbit de la Unió Europea aquest drets 
dels ciutadans d'obtenir la informació envers el medi ambient que està en poder de 
l’Administració. 
 
Amb un sol anunci al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” no creiem que sigui 
mode que els propietaris i afectats en general s’assabentin de les propostes dels espais a 
incloure en la “Xarxa Natura 2000” i puguin exercir els seus drets legítims de ser informats. I 
menys quan les delimitacions implicaran ara i desprès, una afectació directa en el patrimoni 
privats, així com en les activitats econòmiques agràries que es desenvolupen en el nostre país, 
ja siguin agrícoles, ramaderes o forestals. 
 
 
Manca d’un estudi i memòria sòcio-econòmica que justifiqui la Proposta.- Com ja es va 
fer menció en les al·legacions de l’anterior informació pública, es segueix trobant a faltar un 
estudi de viabilitat econòmica i social que s’ha dut a terme a nivell general i per a cadascun 
dels espais designats, i sobretot com s’ha previst la compatibilitat dels hàbitats a protegir i els 
usos i activitats agràries. Tampoc s’hi fan constar quins són els recursos econòmics previstos i 
efectius per a aplicar-ho, com exigeixen els articles 2.3 i 8.1 de la Directiva “Hàbitats” 
1992/43 CEE.  
 
 
Afectació a projectes o actuacions urbanístiques municipals.- Caldrà que s’estudiï 
atentament si qualsevol projecte o actuació, ja sigui d’actuació d’un àmbit urbanístic, 
execució de sistemes generals o qualsevol altre actuació al territori municipal pot quedar 
afectada greument per que el sòl està inclòs en qualsevol dels àmbits proposats pel 
Departament de Medi Ambient a la “Xarxa Natura 2000” doncs l’article 6 apartats 3 i 4 de la 
Directiva 1992/43 sobre els hàbitats disposa que:  
“3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 



repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes 
sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 
 
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho 
Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente 
se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a 
consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la 
Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.” 
 
És important destacar que les mateixes Directives de la Unió Europea no permeten la reducció 
de la superfície d’un espai protegit, un cop aquest ha estat declarat i acceptat per la Comissió 
Europea, excepte en casos molt puntuals i complint uns requisits: inexistència de solució 
alternativa, concurrència de raons imperioses d’interès públic i l’obligació d’adoptar mesures 
compensatòries per a garantitzar que la coherència global de Natura 2000 quedi garantitzada. 
 
 
Informació mediambiental.- 
a) Quin procés d’informació pública o particular es va dur a terme en el seu moment per tal 
que els espais inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès Natural quedessin inclosos dins la 
“Xarxa Natura 2000”. I quin procés legal es va dur a terme al respecte. 
 
b) Quins han estat els estudis, criteris tècnics i estudis científics que avalen la inclusió de 
quasi una tercera part (969.423 hectàrees –30,2%-) del territori català dins la “Xarxa Natura 
2000”. I quina és l’aportació de les altres Comunitats Autònomes en aquesta “Xarxa Natura 
2000”. Realment la seva superfície inclosa és tant desmesurada com la nostra ? 
 
c) L’estudi de viabilitat econòmica i social que s’ha dut a terme a nivell general i per a 
cadascun dels espais designats, i sobretot si s’ha previst la compatibilitat dels hàbitats a 
protegir i els usos i activitats agràries (agrícoles, ramaderes, forestals, de turisme rural o 
similars) que s’hi desenvolupen. En especial també quins són els recursos econòmics 
previstos i efectius per a aplicar-ho. Doncs d’acord amb l’article 8.1 de la Directiva 
“Hàbitats” 1992/43 CEE.  

De forma paralela a sus propuestas relativas a los lugares susceptibles de ser designados como zonas especiales 
de conservación en las que se encuentren tipos de hábitats naturales prioritarios y/o especies prioritarias, los 
Estados miembros enviarán a la Comisión, cuando resulte pertinente, sus estimaciones de lo que consideren 
necesario en relación con la cofinanciación comunitaria para permitirles cumplir sus obligaciones de acuerdo con 
lo estipulado en el apartado 1 del artículo 6. 

I en concret tenint en compte les estimacions que va fer la Comissió Europea dels costos de la 
“Xarxa Natura 2000” en 6.100 milions d’euros anuals. 
 
d) Les limitacions i gravamens, tant des de la vessant de propietat, com des de l’empresarial, 
que representa la inclusió d’un territori dins la “Xarxa Natura 2000”. Per que el plantejament 
actual de la “Xarxa Natura 2000” és del tot conservacionista i inmobilista, en el sentit de no 
permetre cap mena de canvi en l’estat del territori, i per tant serrà impossible que, dins 
l’economia de mercat i les noves tecnologies o cavis socials o de percepcions, els empresaris 
agraris puguin modificar o adaptar-se als nous temps. 
 



L’article 6.1 de la Directiva 1992/43 estableix clarament que, un cop declarat un espai dins la 
“Xarxa Natura 2000” els Estats han d’adoptar un seguit de mesures, entre elles, elaborar plans 
de gestió i mesures reglamentàries o administratives per a que la conservació sigui efectiva. 
 
e) Quins mecanismes compensatoris estan previstos en les activitats econòmiques i en les 
propietats, en especial a les explotacions agràries. 
 
 
Barcelona, 22 de maig de 2006. 


