EXM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Assumpte: nul·litat del Pla de carreteres locals de les comarques
gironines i dels projectes que desenvolupen aquest pla sectorial. En
concret, els projectes: GIV- 6102. Condicionament de la carretera GI-V6102, de la C-260 a Palau-Saverdera.”; de “Condicionament d’un tram
de camí de Castelló d’Empúries a Palau-Saverdera”. Carretera GI-V6103 i del projecte de millora d’una intersecció a la carretera que
uneix Empuriabrava amb Castelló d’Empúries. Manca de l’avaluació
ambiental preceptiva.
EXPOSO el següent en base a:
1.- ANTEDECENTS
1.- La Diputació de Girona impulsa l’aprovació i execució, entre d’altres, dels projectes per les
carreteres següents:

a)
“GIV- 6102. Condicionament de la carretera GI-V-6102, de la C-260 a PalauSaverdera.”
b) Condicionament d’un tram de camí de Castelló d’Empúries a PalauSaverdera”. Carretera GI-V-6103.
c)
Projecte de millora d’una intersecció a la carretera que uneix Empuriabrava
amb Castelló d’Empúries.

2.- Aquests projectes desenvolupen les previsions del Pla de carretes locals de les
comarques gironines, el qual desenvolupa la Llei 11/2008 de carreteres. Aquest Pla
fou aprovat pel Ple de la Diputació amb caràcter provisional i resta pendent
d’aprovació definitiva.

3.- El Pla de carreteres local de les comarques gironines, no s’ha sotmès al tràmit
preceptiu de l’avaluació de plans i programes, tali com exigeix la normativa vigent,
tant europea, estatal, com de Catalunya.

4.- Els projectes desenvolupats a l’empara de les previsions d’aquest Pla, que no ha
estat aprovat definitivament, tampoc s’han sotmès a cap avaluació ambiental de
projectes.

5.- Els efectes de les determinacions del Pla de carreteres locals de les comarques
gironines, inexistents i ineficaces.

6.- Al marge de la no eficàcia i de la no validesa jurídica d’un pla no aprovat
definitivament, els efectes de les seves previsions, o repercussions sobre el medi
ambient són evidents. Més encara quan els tres projectes esmentats impulsats a
l’empara del pla no aprovat definitivament, tenen evidents repercussions sobre el
medi ambient, les quals no s’han avaluat d’acord amb la normativa ambiental: pel
que fa al pla, a l’avaluació ambiental estratègica. I, pel que fa als tres projectes
concrets, en no disposar de la cobertura ambiental prèvia i estratègia del Pla, i en no
haver-se efectuat l’avaluació ambiental de cada projecte, resulta que, per la
combinació de les dues mancances, no ponderen ni avaluen els riscos ambientals, a
través dels instruments legals que els són exigibles.

7.- Els referits tres projectes, en un cas, afecta a espais objecte de protecció
especial, per aplicació de la Directiva Natura 2000, concretada amb l’acord
GOV/150/2014, de 4 de novembre; l’acord GOV/176/2013 i l’acord GOV/12/2006, de
5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZAPA) i
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) i l’acord GOV/112/2006,
de 5 de setembre i per estar inclosos o afectats per la Llei 12/1985 d’espais naturals i
per afectar una zona de connexió o continuïtat territorial entre els diferents espais de
protecció (entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural del
Cap de Creus).

8.- Els pactes o convenis entre la Diputació i l’ Ajuntament de Castelló d’Empúries o
de Palau-Saverdera, per a impulsar l’execució d’aquests projectes són nuls, en la
mesura que no poden promoure l’incompliment del sotmetiment preceptiu de la
corresponent avaluació ambiental de plans i programes, per una part i de l’avaluació
de projectes per l’altre.

9.- Qualsevol decisió de l’administració dirigida a excepcionar la preceptiva avaluació
ambiental dels tres projectes sense fonamentar aquesta decisió sense comptar amb
la prèvia avaluació ambiental del pla, del que porten causa dits projectes, resulta
nul·la.

FONAMENTS JURÍDICS
Considerem aplicable la Llei 39/2015, de l’1 d’ octubre, del Procedimient Administratiu
Comú de las Administracions Públiques, que a l’article 47, disposa:
Nulidad de pleno derecho.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
(...)
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que
regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
I, és aplicable el que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’ avaluació ambiental
(capítol I, avaluació ambiental estratègica, pel que fa al Pla de carreteres i el capítol II,
pel que fa a l’avaluació ambiental de projectes, pel que fa a l’avaluació dels tres
projectes referits.

Per tot l’anterior es SOL·LICITA
1.- Que la Diputació de Girona instrueixi l’expedient corresponent per a declarar la
nul·litat del Pla de carreteres locals de les comarques gironines i dels acord pels quals
va aprovar els projectes GIV- 6102. Condicionament de la carretera GI-V-6102, de la
C-260 a Palau-Saverdera.”; de “Condicionament d’un tram de camí de Castelló

d’Empúries a Palau-Saverdera”. Carretera GI-V-6103 i del projecte de millora d’una
intersecció a la carretera que uneix Empuriabrava amb Castelló d’Empúries.
2.- Que suspengui qualsevol actuació emparada en aquest pla, i emparada en els
referits projectes, per resultar nuls de ple dret i per no contenir l’avaluació ambiental
dels seus efectes sobre el medi ambient, i resultar dita avaluació ambiental
preceptiva legalment.
Figueres, 1 de desembre de 2016.

