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L'Institut Agrícola presenta recurs

davant el T ribunal Superior de

Justícia de Catalunya contra

l'acord de Govern de 5 de setem-

bre d'aprobació de la proposta

catalana de Xarxa Natura 2000.

L'Institut Agrícola notifica al

MInisterio de Medio Ambiente  la

presentació del recurs i sol·licitem

que es suspengui, cautelarment, la

notificació a la Unió Europea de la

proposta catalana de la Xarxa Na-

tura 2000.

L'Institut Agrícola present a a la

Comissió Europea denúncia

contra la proposta Catalana de la

Xarxa natura 2000 per tal d'evitar

fets consumats.

Últimes actuacions de l'Institut Agrícola vers la
XARXA NATURA 2000
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Benvolgut/da senyor/a

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, per Acord de Govern de 5 de setembre de 2006,
la proposta catalana a la xarxa Natura 2000, en compliment de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i també de la Directiva
74/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa la conservació de les aus silvestres.

Aquesta proposta, publicada al DOGC 4735 de 6 d’octubre, ha estat fruit d’un acurat treball tècnic i
d’un externs procés de participació ciutadana. Per a la seva elaboració s’ha comptat amb dos períodes
d’informació pública i de consulta als ens locals entre els mesos de febrer a juny de 2005 i d’abril a juny
de 2006. Les al·legacions, informes i suggeriments rebuts, han contribuït a construir una proposta
tècnicament adequada i consensuada en la seva major part. En qualsevol cas, hem d’agrair-vos que hi
hagueu participat.

D’aquesta manera, s’han estudiat totes les aportacions rebudes de cara a assolir el màxim nivell
tècnic de la proposta així com obtenir un bon encaix territorial i social de la mateixa. En el cas de les
al·legacions que heu presentat, no han estat acceptades de forma global ja sigui perquè no s’han trobat
elements prou específics que ens permetin avaluar de forma
adequada la seva demanda o perquè fan referència a espais
ja aprovats definitivament per la Unió Europea.

D’altra banda, i com a resultat del procés de concertació
realitzat, juntament amb la proposta de delimitació dels es-
pais de la xarxa natura 2000, el Govern de la Generalitat ha
aprovat les Directrius per a la gestió dels espais de la sarna
Natura 2000. Aquestes Directrius són el document marc que
ha de regir la gestió d’aquests espais.

Tota la informació referent a la proposta catalana a la xarxa
Natura 2000 la podeu consultar a la web del Departament de
Medi Ambient i Habitatge http:\\mediament.gencat.net, en la
qual hi podeu trobar tant la memòria i la cartografia de la
proposta general com els mapes de cada espai a escala
1:50.000 així com el document de les Directrius de Gestió.

Esperem que amb l’aprovació de la proposta catalana de
Xarxa Natura 2000 hi hagi un SALT qualitatiu en la conserva-
ció de la nostra biodiversitat natural, alhora, que s’obrin no-
ves oportunitats pel desenvolupament local.

Atentament,

Ramon Luque Porrino
Director General de Medi Natural
l.1292-06

Barcelona, 19 d’octubre de 2006

Respost a del Departament de Medi Ambient i Habit atge
a les al·legacions present ades pels p articulars a la Xarxa Natura 2000

L’INSTITUT AGRÍCOLA ha tingut coneixement que,
darrerament, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge ha enviat una carta –de data 19 d’octubre de
2006- a persones que van presentar, durant la passada
primavera, al·legacions a la proposta dels espais que
han de formar part de la Xarxa Natura 2000. En el quadre
adjunt us mostrem una còpia de la mateixa. Malgrat
que la data de la carta és d’octubre, no ha estat fins a
mitjans de desembre que els ciutadans no l’han rebut.
Així mateix, i d’una lectura ràpida de la mateixa, es pot
comprovar que es diu clarament que “... En el cas de
les al·legacions que heu presentat, no han estat

acceptades de forma global ...”. I malgrat aquesta
resolució desestimatòria de les al·legacions que hom va
presentar, no preveu cap mena de possibilitat de recórre-
ho o de demanar la motivació concreta de la negativa. En
vistes a tot plegat, i per tal de defensar els interessos
dels nostres socis i simpatitzants, us animem que
contacteu amb l’INSTITUT AGRÍCOLA per a informar-nos
si heu rebut dita carta. Alhora, i en breu, us aconsellarem
envers l’estratègia que, individualment podeu emprendre
respecte a aquest Projecte de “... conservació de la nostra
biodiversitat natural ...” que afecta directament la vostra
propietat i empresa agrària.


