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EL GOB CONSIDERA L'APROVACIÓ DE LA “LLEI GRIMALT” UNA PASSA ENRERA MÉS D'UN

GOVERN “PROGRESSISTA”.

Considera un contrasentit que la mateixa Conselleria de Medi Ambient  retalli els tràmits

ambientals alhora que retarda la protecció de determinats espais naturals.

EQUIPAMENTS EN SÒL RÚSTIC, ARA, SENSE TRAMITACIÓ AMBIENTAL. 

Si bé és raonable que determinades actuacions de les que proposava el Projecte de Llei no

hagin de passar per tramitació ambiental, com és el cas dels plans d'ordenació dels recursos

naturals o els catàlegs de patrimoni històric, sempre que suposin un major grau de

protecció patrimonial i ambiental, preocupen les excepcions que determinades actuacions

que via la declaració “d’interès autonòmic” puguin reduir , o fins i tot veure's exhimides del

compliment de les corresponents tramitacions ambientals, especialment preocupen:

Els equipaments sanitaris, docents i esportius, amb determinades ocupacions, no

prevists al planejaments urbanístics, i que normalment solen estar situats en sòl

rústic i autoritzar-se via declaració d'interès general.

Les carreteres incloses en els convenis insulars

Una vegada més, des del GOB ens manifestam a favor de l'agilització en la tramitació

administrativa, però ALERTA!, determinats projectes que no haurien superat la tramitació

ambiental, podran ara executar-se sense les garanties de compliment de minimització dels

impactes ambientals que puguin generar i això és vertaderament una passa enrera per un

govern que es denomina a sí mateix “un govern de progrés”.

S'AJORNARÀ DE BELL NOU LA PROTECCIÓ D'ES TRENC-SALOBRAR I DE LA PENÍNSULA DE

LLEVANT

Aquesta mateixa setmana, el GOB ja denunciava a més, que l'aprovació d'aquesta llei retardarà

la protecció dels espais naturals d'Es Trenc-Salobrar de Campos i de la Península de Llevant.

La  Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

estableix a l’article 8 que el procediment per a l’aprovació dels Plans d’Ordenació de Recursos

Naturals (PORNs) és de dos anys. Cas de no haver-se aprovat en aquest termini, el

procediment caduca.

La “llei Grimalt” modifica aquesta disposició, afegint que “No obstant això, el Consell de Govern

pot acordar, per causa justificada en l’expedient, una pròrroga d’aquest termini per un màxim

de dos anys.” Aquesta modificació afecta els dos espais esmentats. 

Des del GOB consideram injustificable que per enllestir el PORN d’Es Trenc-Salobrar de Campos

ja hagin fet falta més de tres anys, i ara es vulgui prorrogar encara un any més. 

Igualment és escandalós el cas del Parc Natural de la Península de Llevant. Han passat gairebé

dos anys des de l’inici de la nova tramitació, i tenint en compte que aquest espai ja comptava

prèviament amb un PORN aprovat ens sembla injustificable que per modificar-lo no hagin estat

suficients dos anys. I ara es vol disposar de dos anys més!
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