Què és un estudi d’avaluació de les repercussions ambientals?
Segons l’Article 39.2 de la Llei per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO), “el pla o projecte ha d’anar acompanyat d’un estudi d’avaluació
de les repercussions ambientals en relació amb els objectius de conservació i ha
d’incloure les corresponents mesures correctores.”
Això vol dir que qualsevol projecte que es plantegi dins els límits d’una zona inclosa
dins la Xarxa Natura 2000 o que la pugui afectar, s’ha de presentar acompanyat d’un
estudi específic. Aquest estudi ha de tractar, amb detall suficient i amb la millor
evidència científica disponible, quina mena de repercussions podria tenir la realització
del projecte sobre els valors de la Xarxa Natura 2000.
Aquests valors són estrictament les espècies i els hàbitats que estan protegits per les
directives comunitàries (i que es troben als annexos de la Llei 42/2007, del Patrimoni
natural i la Biodiversitat, publicada al BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007).
Per tant, no es tracta en cap cas d’una avaluació dels impactes paisatgístics,
socioeconòmics o de qualsevol altra índole que ultrapassi els elements naturals
esmentats.
Això no significa que aquest estudi pugui suplir una avaluació d’impacte ambiental.
En efecte, si les característiques del pla o projecte fan que se n’hagi de fer una, l’estudi
d’avaluació de les repercussions ambientals (sobre els valors de la Xarxa Natura
2000) serà un capítol de l’estudi d’impacte ambiental
És important assenyalar que també cal fer un estudi d’aquest tipus quan les
actuacions previstes, encara que se situïn fora dels límits d’un espai protegit Xarxa
Natura 2000, puguin tenir un impacte a l’interior d’aquesta.
El grau d’aprofundiment que es requereix per un estudi d’avaluació de repercussions
ambientals depèn de les característiques concretes del projecte, del lloc on es
pretengui dur-lo a terme i del motiu pel qual es va incloure dins la Xarxa Natura 2000.
En tot cas, és molt important recordar que la funció d’aquest estudi no és ni
decorativa ni de tràmit: ha d’avaluar amb cura i rigor les conseqüències que l’actuació
pot tenir sobre els hàbitats i els hàbitats de les espècies relacionats a la fitxa oficial i
en funció dels objectius de conservació del lloc concret.
Per això, és fonamental que els redactors d’aquest estudi interaccionin amb els
promotors del projecte, amb l’objectiu d’incorporar totes les mesures preventives i
correctores que calgui dins el projecte i per garantir que aquest no causarà perjudici a
la integritat del lloc en qüestió.
La informació necessària per elaborar l’estudi és sempre diversa. És feina dels seus
redactors recopilar-la i elaborar-la amb rigor i claredat. Ara bé, aquests tenen accés, a
l’igual que qualsevol ciutadà interessat, als recursos i dades que posa a la seva
disposició la Direcció General de Biodiversitat mitjançant la seva pàgina web.

