TRAMITACIÓ D’UN PROJECTE QUE POT AFECTAR A UN ESPAI PROTEGIT
XARXA NATURA 2000
1. Dins el procediment d’autorització per a la realització d’un projecte, l’òrgan
que ha de donar la llicència o autorització ha de sol·licitar l’informe sobre
l’afecció als espais protegits Xarxa Natura 2000 a la Direcció General de
Biodiversitat, com a òrgan competent. Aquest informe és preceptiu i vinculant
dins el procediment administratiu.
2. El promotor del projecte en qüestió ha de presentar amb la documentació del
projecte un Estudi d’avaluació de les repercussions ambientals del projecte
sobre els hàbitats i espècies d’interès comunitari dels llocs protegits de la
Xarxa Natura 2000.
3. Si la DG de Biodiversitat estableix al seu informe que el projecte no afecta de
forma apreciable als espais protegits Xarxa Natura 2000, ho tramet a l’òrgan
substantiu que l’ha d’autoritzar i segueix el procediment administratiu.
4. Si la DG de Biodiversitat estableix que pot haver afecció apreciable als espais
protegits Xarxa Natura 2000 es tramet a la Comissió Balear de Medi Ambient
(Comitè especialitzar Xarxa Natura 2000) perquè avaluï les implicacions sobre
els objectius de conservació.
5. En el cas que se’n derivin conclusions negatives i rebutjades les solucions
alternatives estudiades, el Consell de Govern pot autoritzar per raons
imperioses d’interès públic de primer ordre, establint les mesures correctores i
compensatòries necessàries per garantir els objectius de la Xarxa Natura 2000.
En aquest supòsit el Govern de les Illes Balears ha de comunicar a la Comissió
Europea les mesures compensatòries que hagi adoptat.
6. Si al lloc es troba un hàbitat natural prioritari o una espècie prioritària
(definida a la normativa), només es poden al·legar consideracions
relacionades amb la salud humana i la seguretat pública o raons relatives a
conseqüències positives per al medi ambient així com també, en aquest cas
amb consulta prèvia a la Comissió Europea, altres raons imperioses d’interès
públic de primer ordre.
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