Xarxa Natura 2000

Una realitat impositiva i
restrictiva en el territori
A efectes il·lustratius, i per a que quedi ben palès els efectes negatius que comporta la Xarxa Natura 2000,
hem cregut oportú plasmar algunes Sentències recents emeses pels Tribunals de Justícia. Aquestes,
prohibeixen i obstaculitzen la viabilitat i posada en marxa de tota mena de projectes empresarials
amb un potencial econòmic i fortalesa significatius
Molts d’aquests projectes que us mostrem, i d’altres de similars, significaven la creació o continuïtat d’activitats econòmiques, llocs de treball al territori, manteniment de població a municipis
petits, etcètera.
Bé que cal respectar els espais naturals, però no estem conformes amb que fins i tot, com es dóna en
alguns dels exemples que veureu, s’anul·lin projectes tot i inicialment tenint els permisos administratius
pertinents o bé s’anul·lin també havent cercat solucions que minimitzen el seu impacte ambiental. Que una
aplicació tant ortodoxa i radical de la normativa comunitària estigui per sobre del respecte a la llibertat de
l’exercici empresarial i de la propietat privada no pot acceptar-se. Des de l’INSTITUT AGRÍCOLA seguirem
lluitant perquè no sigui així.
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SENTÈNCIA NÚM. 934/2013 DE 28 DE FEBRER DE
2013 DEL TRIBUNAL SUPREM
FETS:
La Cooperativa de Sant Gaieta d’Almenar interposa
recurs contenciós davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contra la inclusió del espai “Plans
de la Unilla” en l’Acord de la Generalitat que va aprovar
la Xarxa Natura 2000. Dita inclusió afecta la viabilitat
de la concentració parcel·laria i el projecte de
regadiu del Canal Segarra-Garrigues, entre altres.
El Tribunal desestima la demanda que fou recorreguda
al Tribunal Suprem.
CONFLICTE:
La cooperativa defensa que la classificació de LIC i
ZEPA està fora de lloc i és totalment incoherent. Aporta
un informe d’agost 2007, on es qüestiona la declaració
com espai protegit. A més a més, es defensa la viabilitat
dels projectes de concentració parcel·laria i del projecte
de regadiu del Canal Segarra-Garrigues, necessari
per a les empreses agràries.
CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL:
El Tribunal Suprem dictamina que l’espai seguirà sent
protegit excloent els interessos socials i econòmics
dels projectes esmentats (regadiu i concentració
parcel·laria). Les mesures ambientals prevalen
-protecció dels espais naturals- a les mesures d’àmbit
econòmic.

SENTÈNCIA NÚM. 967/2012, DE 27 DE DESEMBRE
DE 2012, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
FETS:
Un particular demana llicència per construir un
magatzem agrícola en sòl no urbanitzable a Renau
(Tarragona) i l’Administració li concedeix. En el moment
de tramitar la sol·licitud, els terrenys no estaven
inclosos en Xarxa Natura 2000. Posteriorment els
terrenys s’inclouen en Xarxa Natura 2000. Per la qual
cosa, l’Administració revoca l’aprovació inicial,
prohibint la construcció del magatzem agrícola per
estar inclòs en Xarxa Natura 2000.
CONFLICTE:
El particular al·lega que la llicència es va sol·licitar
abans que els terrenys fossin zones ZEPA.
CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL:
El Tribunal dona la raó a l’Administració. Així impedeix
la construcció del magatzem agrícola, establint
que es contravenen les normes ambientalistes de
l’ordenament jurídic, tot i no ser espai protegit quan
s’inicià la petició.

FETS:
Una empresa de transports presenta una Demanda
contra la Resolució de l’Ajuntament de Santibáñez
de Valcorba (Valladolid) que li denega la llicència
ambiental pel projecte miner d’extracció de sorra
presentat, en terrenys que no es troben dins la Xarxa
Natura 2000. Els terrenys on es vol implantar el
projecte són colindants a espais Xarxa Natura
2000. El Jutjat Contenciós Administratiu de Valladolid
denega la llicència ambiental perquè el projecte
“s’ubica a prop” d’una zona Xarxa Natura 2000.
La mercantil decideix recorre la sentència al Tribunal
Superior de Justícia de Castella i Lleó.
CONFLICTE:
La empresa pretén que es revoqui la Sentència i
es declari el dret a obtindre la llicència ambiental
sol·licitada. L’actora al·lega, en defensa de la seva
pretensió, que el projecte miner d’extracció de
sorra no es troba en espais Xarxa Natura 2000,
i que l’Administració no ha acreditat ni demostrat
mínimament que l’impacte ambiental que pugui
produir l’explotació projectada sigui crític, és a dir,
irreversible i greu.
CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL:
El Tribunal denega a la societat la llicència ambiental,
eliminat la possibilitat de dur a terme el projecte miner
d’extracció de sorra. Per tant, es dóna a entendre
que, tot i estar fora de Xarxa Natura 2000 un
projecte pot veure’s afectat i prohibit.

CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL:
El Tribunal Superior de Justícia anul·la el projecte
del tram de carretera per entendre que el projecte
aprovat té influències negatives sobre la conservació
i protecció dels hàbitats protegits. Es condemna a
l’Administració de Cantàbria per a que restauri els
terrenys afectats per les obres d’execució del projecte,
tot i haver previst prèviament mesures correctores per
minimitzar l’impacte ambiental.
SENTÈNCIA NÚM. 841/2011, DE 8 DE NOVEMBRE
DEL 2011, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
FETS:
La Generalitat de Catalunya aprova el Pla Especial
del Parc Eòlic Coll de la Garganta en els municipis
de la Torre de l’Espanyol, la Figuera i el Molar (Ribera
d’Ebre). Una entitat ecologista presenta un recurs
contenciós administratiu contra el Pla de la Generalitat.
CONFLICTE:
Es vol anul·lar aquest Parc eòlic de 13 molins perquè
es troba en terrenys de zona ZEPA i de Xarxa Natura
2000. L’entitat ecologista reclama que el projecte
del Parc no compleix la normativa ambiental, tot i
que la zona on es vol implantar estigui dins el Mapa
d’implantació d’energia eòlica de Catalunya. A més a
més, s’insisteix en que en aquest espai ZEPA s’hi troba
l’àguila cuabarrada.
CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL:
El Parc Eòlic no podrà duur-se a terme, perdent-se la
inversió econòmica projectada.

SENTÈNCIA NÚM. 798/2012, DE 31 D’OCTUBRE,
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CANTÀBRIA

SENTÈNCIA NÚM. 775/2009, DE 23 DE SETEMBRE
DE 2009, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE GALICIA

FETS:
Una associació ecologista de Cantàbria, presenta una
Demanda contra les obres que s’estan executant per
a la millora d’un tram de carretera a Sant Vicente de la
Barquera. El referit projecte travessa parcialment
espais naturals protegits designats com a Xarxa
Natura 2000.

FETS:
Una associació ecologista de Galicia interposa un
recurs contenciós contra la concessió d’una llicència
municipal per a la construcció d’una granja marina i
llicència d’activitat per l’activitat d’aqüicultura marina,
en espais Xarxa Natura 2000.

CONFLICTE:
L’associació ecologista pretén que es declari la
nul·litat del projecte per a la millora d’un tram de
carretera. S’al·lega que s’infringeixen greument els
articles de la normativa europea que estableixen
les mesures per contribuir a garantir la biodiversitat
mitjançant la conservació dels hàbitats, fauna i flora
silvestres de la Directiva Hàbitats.

CONFLICTE:
L’associació ecologista demana anular les referides
llicències per ser espais declarats com a Xarxa
Natura 2000
CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL :
El Tribunal Superior de Galicia dona la raó a la
associació ecologista i anul·la les llicències, impedint
el potencial i l’ explotació duna activitat econòmica.
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SENTÈNCIA NÚM. 769/2013, DE 8 DE MAIG,
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CASTELLA I LLEÓ
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