El Ministerio de Medio Ambiente desestima la impugnació del
tràmit ambiental del Quart Cinturó.
La Campanya Contra el Quart Cinturó presentarà properament un contenciós
administratiu contra la conservació de les consultes ambientals del 2004.
La Campanya Contra el Quart Cinturó va rebre, el passat 13 de desembre, la resposta al
recurs d'alçada presentat per l’ADENC contra el tràmit de consultes ambientals del Quart
Cinturó. El recurs fou presentat davant el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
contra la resolució de 23 de juliol de 2010 amb què es conservaven les consultes ambientals
de l'expedient del "Cierre" realitzades el 2004, consultes que just el passat 22 d'abril el
mateix Ministerio ja havia declarat caducades.
El recurs (el podeu consultar clicant aquí) presentat per la Campanya es fonamentava en els
següents fets:
 l'acte administratiu que es conserva (les consultes ambientals del 2004) no és
susceptible de ser conservat perquè la legislació preveu només la possible
conservació dels actes nuls o anul·lables, i les consultes havien estat prèviament i
expressa declaradesa caducades;
 no es pot aplicar en aquest cas el principi de conservació d'uns actes que ignoren la
important innovació legislativa i d'instruments del 2004 ençà;
 la normativa d'avaluació d'impacte ambiental vigent és notablement diferent a la que
era vigent el 2004 i emparava el tràmit que es pretén conservar;
 la normativa estatal i catalana aplicable ha experimentat canvis substancials, molt
més enllà dels que s’intenta recollir mitjançant la consulta inclosa en la pròpia
resolució de conservació dels actes; i
 s'han infringit competències de l'òrgan ambiental de Catalunya i normativa ambiental
de la Unió Europea.
Aquest recurs, ara desestimat, no tenia un altre objectiu que fer tornar l'expedient del
"Cierre de la autovía Orbital de Barcelona" a la legalitat de la seva tramitació i garantir així
la seva adequació a la normativa vigent. Aquest és un objectiu que no només ha de
perseguir la Campanya, sinó que forma part de les obligacions de la mateixa administració
de l'estat, la Generalitat i els ens locals.
En la resolució del Ministerio (us la podeu descarregar clicant aquí), es desestima el recurs
presentat apel·lant bàsicament al principi general d’economia del procediment, aplicable en
aquells supòsits de necessitat de repetició dels actes. Cal apuntar però que, en el cas que
ens ocupa, no es tracta pas d’una mera repetició dels actes, sinó d’un nou tràmit que cal
considerar no només necessari per la caducitat deguda al pas del temps sinó imprescindible
sobretot per avaluar la conveniència del Quart Cinturó en un marc jurídic ambiental i
territorial que ha experimentat canvis profunds els darrers anys.

Els canvis constatas en el propi document de conservació dels actes es limiten a recollir les
indicacions que el Departament de Medi Ambient i Habitatge va trametre en conèixer que el
Ministerio estava a punt de conservar uns actes sense ni tan sols fer la preceptiva consulta a
l'órgan ambiental català. Aquestes “actualitzacions” són en tot cas parcials i no recullen els
significatius canvis experimentats en el territori vallesà entre el 2004 i el 2010 en relació al
creixement urbanístic, les infraestructures, la població, l’agricultura, l’economia, etc, ni tot el
nou marc legislatiu i normatiu innovat en aquest període.
Com ja vàrem anunciar en presentar el recurs, la Campanya interposarà properament un
contenciós administratiu contra la resolució de 23 de juliol del Ministerio de Medio Ambiente
i la desestimació del recurs d'alçada.
Confiem que l'Audiencia Nacional sabrà restituir la legalitat vulnerada per l'administració de
l'estat. Confiem que aquesta trangressió de la legalitat administrativa, ambiental i sectorial
no sigui el patró d'actuació de l'estat ni del futur Govern de la Generalitat en aquest conflicte
ja històric. Esperem alhora que el nou Govern de la Generalitat sigui altament sensible a la
necessitat de fer complir al conjunt d’administracions la legalitat vigent en matèria ambiental
i territorial sense posar en joc la seva credibilitat ni els valors del nostre territori, i que
sàpiga afrontar els principals reptes que té al davant: econòmics, ambientals, socials, també
energètics.
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