Servei d’Estudis

“VERITATS I MENTIDES
DE LA GESTIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS”

El cas de l’Aeroport del Prat
6

La Generalitat és qui ha d’aprovar o no la proposta compensatòria proposada per AENA i
fer-la arribar a Europa per a la seva compensació. Per la seva política erràtica, el Govern
català eludeix les seves responsabilitats derivant a la Unió Europea, quan és l’administració
FRPSHWHQWHQODGH¿QLFLyLJHVWLyGHOVHVSDLVSURWHJLWV
Més hectàrees protegides no impliquen millores en la biodiversitat i la protecció de la natura.
Sense un model de gestióPRGHUQLFRPSHWLWLXEDVDWHQO¶HYLGqQFLDFLHQWt¿FDQRQRPpVQR
es protegirà el medi ambient, sinó que hi ha un greu risc de deteriorament dels ecosistemes.
Europa permet ampliar una infraestructura en una zona protegida com en el cas del port
GH5RWWHUGDPDOV3DwVRV%DL[RVOHVDPSOLDFLRQVGHOHVSLVWHVGHOVDHURSRUWVGH%DGHQL
Ludbeck a Alemanya o l’embassament de Labreña a Espanya.
L’ampliació del Prat afecta un espai natural com “La Ricarda”, però la seva afectació dependrà de com s’estableixin les mesures de mitigació i compensació. Unes bones mesures
reduiran dràsticament el potencial perjudici.
No és imprescindible que les compensacions per millorar els hàbitats locals i la funció
ecològica del territori siguin l’augment de més superfície protegida, i han de anticipar-se a
la construcció de la infraestructura.

L’Institut AgrícolaGHIHQVDODGH¿QLFLyG¶XQD]RQDDJUtFRODPRGHUQDDO¶HQWRUQGH%DUFHORQDFRPDJDUDQWLDGHO¶HTXLOLEULWHUULWRULDOOD
agroalimentària garantint i donant suport a inversions que no es produiran si s’augmenta l’àrea protegida.

L’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas
- Barcelona Prat- ha centrat la polèmica (i la
seguirà centrant en els propers mesos i anys) en
l’impacte sobre el medi natural i, molt especialment, per la recerca d’una solució que compensi
l’efecte ambiental que tindrà tant la construcció
de la infraestructura com la seva gestió posterior.
Durant els últims mesos, s’ha posat el focus
en la necessitat de protegir com més hectàrees fossin possiblesVRWDHOVXSzVLW¿QVDUDQR
rebatut- que com més quantitat de territori estigui
protegit, més es compliran els requeriments que
posa la normativa europea.
No obstant, això dista enormement de la realitat. Tal com es podrà comprovar a continuació
per cada punt d’aquest Decàleg, més hectàrees
protegides no impliquen aconseguir millor els
objectius de biodiversitat i protecció de la natura,
atès que, si no hi ha un model de gestió modern,
FRPSHWLWLXLEDVDWHQO¶HYLGqQFLDFLHQWt¿FDPpV
recent, no només no es protegirà adequadament
el medi ambient, sinó que hi ha un greu risc de
deteriorament dels ecosistemes.
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Aquesta, i no altra, és la problemàtica no
només de l’anterior ampliació de l’aeroport
GH %DUFHORQD VREUH OD TXDO V¶KD UHPqV XQD
carta d’emplaçament per part de la Comissió
Europea, sinó que és comú a una bona part de
]RQHV=(3$ ¿JXUDIRQDPHQWDOGHXarxa Natura 2000) a Espanya, on s’han lliurat desenes
de milers d’hectàrees a canvi d’un model de
JHVWLyPpVTXHTHVWLRQDEOHRFRPKDVXFFHwW
amb el Consorci de Parc Natural de Delta del
Llobregat, inexistent en 10 anys.
No es pot, per tant, lliurar un xec en blanc
a les administracions competents (Govern
i Consorcis de Gestió) sense que hi hagi ni la
més mínima evidència que es posarà en marxa
XQDJHVWLyH¿FLHQWG¶DFRUGDPEFULWHULVWqFQLFV
i no ideològics o polítics. El cost econòmic de
ODSURWHFFLy;DU[D1DWXUDpVSURXDOWSHU
als empresaris agrícoles perquè, a més, no hi
hagi una seguretat raonable que es farà una
gestió adequada de les terres i ecosistemes
lliurats. Per això, es fa necessari revelar què
és cert i què no ho és tant en la gestió de les
zones protegides del Prat com en general en
un país amb més de 1/3 del territori protegit
VRWD;DU[D1DWXUDFRPpV(VSDQ\D
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potenciació del producte de proximitat i la regeneració de la indústria
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DECÀLEG:
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1. És possible ampliar una infraestructura sobre una
zona protegida?

8

SÍ: L’article 6 i més concretament 6.3 i 6.4 de la Directiva
Hàbitats preveu aquesta eventualitat, i referent a això, la
Guia d’interpretació de l’article 6 publicada per la Comissió
Europea mostra amb claredat i exemples il·lustratius com es
pot afectar una zona protegida minimitzant el seu impacte.

2. Existeixen exemples a la Unió Europea que puguin
citar-se?
SÍ:(QHOV~OWLPVDQ\VV¶KDQSURGXwWGLYHUVHVVLWXDFLRQVGH
construcció d’infraestructures d’interès públic que han afectat zones protegides. Per exemple, el cas de l’ampliació del
port de RotterdamDOV3DwVRV%DL[RVROHVDPSOLDFLRQVGH
les pistes dels aeroports de Baden i Lübeck a Alemanya o
l’embassament de Labreña a Espanya.

3.6¶D¿UPDTXHODGHFLVLyG¶DIHFWDURQRXQD]RQDSURtegida per a la construcció d’una infraestructura depèn
G ³(XURSD´pVDL[t"
NO:(QSULPHUOORFFDOGH¿QLUVLKLKD³UDRQVLPSHULRVHVG¶LQterès públic de primer ordre” en l’actuació que es vol realitzar.
Referent a això, els precedents d’ampliacions dels aeroports
alemanys abans assenyalats, en situacions amb molts paraOāOHOLVPHVDPEHO3UDWPRVWUHQ¿QVDTXLQSXQWDL[zpVDL[t
En segon lloc, cal analitzar si hi ha possibilitats de reduir
l’afectació amb tècniques i propostes que contempla la normativa. En el cas d’una infraestructura d’interès general, s’ha
d’invocar l’article 6 atès que “hi ha raons imperioses d’interès
públic de primer ordre”, més encara quan no hi ha alternatives
UHDOLVWHVDDTXHVWSURMHFWH(QDTXHVWFDVHOUHVXOWDW¿QDO
és que el projecte es pot autoritzar sempre que s’adoptin les
mesures compensatòries adequades i s’informi d’això a la
Comissió Europea.

4. Quan es parla de “mesures compensatòries adequaGHV´VyQGH¿QLGHVSHUOD&RPLVVLy(XURSHD"
NO: les mesures compensatòries són aquelles que restableixen o milloren la funció ecològica del territori i els hàbitats
locals, en cap cas és imprescindible basar aquestes compensacions només en crear més superfície protegida. Per
exemple, una mesura compensatòria és, sens dubte, la millora
de la gestió dels espais naturals ja afectats anteriorment per
¿JXUHVGHSURWHFFLyGH;DU[D1DWXUD
Aquestes mesures compensatòries són proposades pel
promotor del projecte (en el cas del Prat, AENA), les quals
han de superar l’avaluació ambiental de l’òrgan administratiu
competent (en aquest cas el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural), amb això s’eleva al Ministerio
GH 7UDQVLFLyQ (FROyJLFD \ 5HWR 'HPRJUi¿FR L G¶DTXt D OD
Comissió Europea, la qual exerceix de garant de l’acompliment del que en el compromís de compensacions es recull,
atenent en particular casos de denúncies que es presentin
en els següents anys .
Per tant, és l’administració regional la que té la clau a l’hora
GHGHFLGLUVLOHVFRPSHQVDFLRQVTXHHVSURSRVHQVyQVX¿FLents per superar l’avaluació ambiental, les quals en cap cas
passen necessàriament per afectar més territori agrícola,
sobre el qual s’està produint una contradicció evident en la
política de la Generalitat (al mateix temps que està vigent una
Llei d’Espais Agraris i un pla especial per al Parc Agrari de
HO%DL[/OREUHJDWTXHVHVXSRVHQTXHSURWHJHL[HQO¶DFWLYLWDW
agrícola en el territori).

Aeroport de Lüdbek

6. Un projecte que afecta un espai natural com “La
Ricarda”, causa un perjudici irreparable en el medi
QDWXUDOL;DU[D1DWXUD"

A l’igual que en altres projectes europeus com l’ampliació
del Port de RotterdamHOUHVXOWDW¿QDOYDVHUXQDXJPHQW
de l’espai protegit i dels hàbitats sensibles, millorant l’escenari anterior. Per tant, la clau està en la intel·ligència
de les mesures compensatòries, sent algunes d’elles les
següents:

5. ¿Cal compensar necessàriament amb centenars
R PLOHUV G KHFWjUHHV XQD DIHFWDFLy G XQHV SRTXHV
hectàrees de terreny protegit?
NO: (OVDUWLFOHVLGHOD'LUHFWLYD+jELWDWVQR¿[HQFDS
proporció a la compensació, només estableixen la necessitat
GHFRQVHUYDUO¶HVSDLFRP;DU[D1DWXUD(QDTXHVWVHQWLW
la guia d’interpretació de l’article 6 posa nombrosos exemples
on es pot veure una disparitat enorme de proporcions en la
FRPSHQVDFLyHQFDSFDVHV¿[DXQDSURSRUFLyGHFRP
a regla general d’obligada aplicació.
Si bé per regla general s’accepta que la proporció 1:1 (per
cada hectàrea afectada es compensa amb una hectàrea) és
LQVX¿FLHQW DL[z QR pV XQD UHJOD HVFULWD /D UHDOLWDW pV TXH
macro afectacions com la de l’aeroport de Rotterdam es van
aprovar (i aquest exemple és pres com a referència per part
de la Comissió Europea) amb una proporció de compensació
de l’ordre d’1:1,5.
El que més importa és la minimització real de l’afectació en
tots els sentits i la restauració de la funcionalitat ecològica, es
faci això amb més territori a compensar o amb menys.
Al respecte la mateixa Comissió indica que, si la compensació
s’executa abans de l’obra, permet minimitzar molt el terreny
extra a compensar.

% Una millora integral de la gestió de l’espai, per exemple
com va passar en l’ampliació de l’aeroport de Ludbeck,
DPEODFUHDFLyL¿QDQoDPHQWG¶XQDIXQGDFLySHUDJDrantir la correcta gestió de les mesures compensatòries
(impedir que la política sigui jutge i part).
% Una millora substancial d’espais ja protegits amb mesures de renaturalització i adequació de les espècies
i hàbitats.
% Una adequada restauració d’aquelles superfícies que
requerien d’una ocupació temporal. Plans concrets que
es cenyeixin a la tipologia d’hàbitat no necessàriament
protegit. Per exemple, recuperar espais clau en rutes
migratòries de determinades aus.
% Anticipar algunes mesures compensatòries a la construcció de la infraestructura per reduir substancialment
l’impacte del nombre d’hectàrees a compensar, ja que
el nou hàbitat començarà a funcionar com va passar
amb La Ricarda. Mesures concretes poden ser:
- $PSOLDUODOODFXQDDUWL¿FLDOGHCal Tet.
- Ampliar la pròpia Ricarda en extensió de
manera que la reducció parcial prevista generi
un impacte molt menor.
- Reubicar l’espai de La Ricarda en l’àrea de
distribució i/o de ruta migratòria de les espècies que motiven la protecció actual.
% Augmentar espais que millorin la coherència general
de l’espai protegit, al temps que permeten compensar
part de l’impacte (a la franja litoral entre l’aeroport, el
Remolar i l’espai de La Ricarda hi ha diverses llacunes
temporals de regulació a l’efecte de facilitar la sortida
d’aigües de l’aeroport que podrien formar part de la
compensació i extensió de la zona humida amb processos de renaturalització.

Llacuna artificial Cal Tet
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NO: Evidentment genera un impacte sobre l’àrea protegida. No obstant això, depenent de com es facin les mesures
de mitigació i compensació, el potencial perjudici es pot
reduir dràsticament.

9
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7. És imprescindible l’impacte sobre zona productiva
agroalimentària?
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No: Si les mesures de mitigació i compensació abans assenyalades s’executen correctament, l’afectació real sobre
la zona agrícola seria mínima, sempre que no impliquin una
H[WHQVLyGH;DU[D1DWXUD(QHOFDVGHO¶DPSOLDFLyGHO
Prat, depèn de Departament d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural que és el responsable de validar l’avaluació
ambiental del projecte i de donar resposta a les cartes d’emplaçament en relació amb l’ampliació del Port i aeroport. És
desitjable que s’utilitzin al màxim les mesures de mitigació
per tal que la compensació es faci amb territori no agrícola.
$GLDG DYXLXQDERQDSDUWGHOD]RQDOLWRUDO HQWUHDHURSRUWL
platja), i l’àrea pròxima al Remolar entre l’autopista i el mar
tenen una rellevància agrícola baixa. Molts d’aquests espais
s’han vist afectats per les reiterades inundacions a la zona
GXUDQW¿QVHQTXDWUHRFDVLRQV IHQWFDGDYHJDGDPpV
difícil l’activitat a la zona baixa de Gavà i Viladecans, amb
absoluta deixadesa de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i
el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
1RHVSUHYHX¿QVDODGDWDXQLQFUHPHQWGHSURWHFFLyVREUH
la zona agrícola del Prat que no està protegida (de moment
AENA no ho ha proposat) amb la qual cosa l’impacte més
important el tindrien les hectàrees agrícoles més actives a
Viladecans i Gavà, reduint a la mínima expressió l’àrea
agrícola, les quals a més ecològicament no podrien restaurar
l’afectació sobre la Ricarda (ni estan en les mateixes zones
de pas de les aus ni els hàbitats són els mateixos. Sofriria
un dany irreparable, el qual ja s’ha anat sentint en els últims
anys de falta de gestió de la zona amb múltiples inundacions
i l’absència de control de les espècies de fauna salvatge que
produeixen greus danys als cultius.

8. 6RWDXQHVTXHPDGHJHVWLyH¿FLHQWGHOVHVSDLVQDturals podria l’ampliació d’una infraestructura d’interès
públic ser positiva per al sector agroalimentari?
SÍ: Específicament és imprescindible abordar els greus
problemes que les zones agroalimentàries tenen, com és
el cas del desastre hidràulic del Baix Llobregat. Tenint en
compte que a les pistes d’un aeroport no pot haver-hi més
d’un mil·límetre d’aigua, és fonamental arreglar les enormes
GH¿FLqQFLHV HQ OHV LQIUDHVWUXFWXUHV KLGUjXOLTXHV H[LVWHQWV
que afecten el conjunt de el Parc Agrari i a l’àrea de Gavà i
Viladecans que pateixen inundacions periòdiques. Solucionar
això implica:
% Aportar seguretat a les necessitats d’inversions agràries
a la zona.
% Revertir problemes lligats a l’abandonament de terres
QRPpVD6DQW%RLHOVHVWXGLVPRVWUHQTXHKDQDEDQGRQDW
el 30% dels camps).
% Poder modernitzar regadius i infraestructures.
% Apostar per una agricultura de proximitat, però moderna
amb tecnologia d’avantguarda que permeti produir i treballar en coordinació amb els mercats i empreses i que això
VXSRVLODFUHDFLyG¶XQ+8%DJURDOLPHQWDULGHSUR[LPLWDWD
O¶HQWRUQGH%DUFHORQD
% Coordinar produccions amb zones logístiques i extreure
sinergies de la proximitat dels grans centres de distribució,
exportació i mercats principals.
% Potenciar el relleu generacional i la modernització de
l’activitat agrària.

9. És una oportunitat una infraestructura d’interès públic
per al medi natural?
SÍ: Concretament és una gran oportunitat per establir els
següents elements dels que no tenim en aquest moment:
% Optimitzar i millorar la gestió dels espais protegits de Delta
del Llobregat.
% Fer que s’assembli més al seu equivalent de nord que són
els aiguamolls de l’Empordà.
% )HUXQVHJXLPHQWGHOVKjELWDWVLHVSqFLHVDPEFDUWRJUD¿D
i tècniques modernes.

Les cooperatives Viladecans i Gavà
qualifiquen d ' "insostenible" la situació
d'abandonament de les infraestructures
de drenatge de Delta del Llobregat
.
En la imatge Josep Pañella, president
de la Cooperativa Agropecuaria de
Gavà, en una de les moltes inundacions
que es van patir el 2020.

10. Un pla racional de mesures compensatòries juntament amb un pla de gestió, ¿generarà resultats tangibles en la conservació de la biodiversitat?
SÍ: No només en la conservació de la biodiversitat sinó molt
especialment en el guany de noves espècies, canvi de l’entorn
natural cap a una major riquesa d’hàbitats i potenciar la tasca
d’embornals de CO2 de la zona. No hi ha dubte que a l’igual
que va succeir amb l’ampliació del Port de Rotterdam, amb
el temps necessari i la inversió associada també necessària,
es poden aconseguir millores molt rellevants del medi natural,
especialment de la recuperació dels espais naturals del Delta
del Llobregat.

