
  

 

 

INFORME DEL CONGRÉS DE L’IENE SOBRE INFRAESTRUCTURES I ECOLOGIA 
(Hongria, 2010) 
 

1. L’impacte que genera l’efecte barrera de les vies de comunicació és més complex del que 
s’ha vingut considerant fins ara. Els resultats de treballs recents de recerca permeten 
esbrinar que la fragmentació del territori afecta no tan sols a determinades comunitats de 
mamífers, amfibis o rèptils, sinó també a espècies fràgils de flora, d’insectes (incloses 
sorprenentment algunes papallones) i àdhuc de petits ocells de brolla. Això s’entén perquè 
cal afegir l’afectació de l’amplitud i extensió de la plataforma de l’asfalt o formigó a 
l’existència de desmunts i terraplens i a la barrera que provoca la mitjana de seguretat. Els 
tancaments cinegètics tenen un impacte molt concret en grans vertebrats. 

2. L’efecte barrera de les infrastructures és més necessari de corregir mitjançant ecoductes 
en terrenys planers atès que la homogeneïtat del relleu no ofereix oportunitats per 
incorporar viaductes o falsos túnels. El passadís dels ecoductes ha de reproduir el més 
fidel possible l’ecosistema que es pretén connectar. D’acord amb els estudis realitzats 
sobre l’eficiència aquests passos superiors, l’amplada mínima recomanable dels ecoductes 
és de 70 metres. 

3. La permeabilitat que ofereixen els viaductes en els sistemes fluvials és important però no 
suficient per al conjunt de biodiversitat i sistemes naturals. Per tant, es fa necessari de 
disposar de suficients passos superiors (ecoductes, falsos túnels) que connectin els 
ecosistemes forestals o agropecuaris. 

4. La incorporació d’ecoductes no tan sols possibilita el normal funcionament dels sistemes 
naturals sinó que també afavoreix el desenvolupament de les activitats tradicionals i el 
foment de l’ús públic en el medi rústic o natural. Els treballs de recerca demostren, a més, 
que la funcionalitat biològica sol ser perfectament compatible (de fet complementària en 
l’horari diari) amb la disposició i aprofitament antròpic de camins o senders. 

5. Una major complexitat de la matriu territorial en diversitat i riquesa d’ecosistemes justifica 
una major densitat en la disposició d’estructures de permeabilització i de mesures de 
restitució dels fluxos naturals. 

6. En el cas dels corredors d’infraestructures, en què coincideixen en paral·lel vàries vies 
de comunicació, l’efecte barrera acumulat no se suma sinó que es multiplica, per la qual 
cosa la disposició d’estructures de permeabilització ha de ser més exigent tant en nombre 
com en dimensió. La ubicació de les mesures correctores en paral·lel ha de ser el més 
coherent possible (amb un dimensionament equivalent en cada via de comunicació 
respecte a la millor solució assolida) als efectes de garantir la funcionalitat de l’espai 
connector. Com a mesures compensatòries, caldrà reforçar la continuïtat física dels 
ecosistemes naturals fragmentats.  

7. Recentment, la normativa estatal (Ley 6/2010) estableix que l’avaluació de l’impacte 
ambiental dels projectes de vies de comunicació ha de realitzar-se globalment per a l’obra 
completa de la infraestructura, de forma que obliga a fer una anàlisi i tractament 
conjuntament de tots els trams. Així mateix, les normatives europees també expliciten que 
caldrà avaluar l’impacte acumulat que es produeix amb combinació amb l’efecte barrera 
generat per altres infraestructures (1). 

8. Cal impulsar una estratègia europea en matèria de connectivitat entre els espais naturals 
protegits, que inclogui un protocol comú d’obligat compliment sobre permeabilització o 
repermeabilització d’infraestructures. 
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(1) REFERÈNCIES 
 
 
Segons la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les 
repercusions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (annex III, punt 1) 

1. La descripción de los impactos importantes sobre el medio ambiente de los 
proyectos debería incluir los efectos directos y, eventualmente, los efectos 
indirectos secundarios, acumulativos, a corto y medio plazo, permanentes o 
temporales, positivos y negativos del proyecto. 

 
 
Segons la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relatiu a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (article 6, apartat 3 i 4) 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a 
los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación 
de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, 
las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con 
dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las 
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera 
realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 
primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho 
Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que 
haya adoptado. 

 
 
Segons l’informe de la Comissió al Consell al Parlament Europeu, al Comitè econòmic i social 
europeu i al Comitè de les Regions sobre l’aplicació i eficàcia de la Directiva AIA (Directiva 
85/337/CEE del Consell, modificada per les Directives 97/11/CE i 2003/35/CE) Bruselas 23.7.2009 COM 
(2009) 378 final. 

3. Algunos aspectos de la Directiva EIA que necesitan mejorarse 
 
3.1 Problemas en relación con el procedimiento de selección 
 
...Por otra parte sigue habiendo muchos casos en los que no se tienen en 
cuenta los efectos acumulativos y también plantea problemas el hecho de 
fragmentar los proyectos*, sobre todo en el caso de grandes planes de 
inversión. Eso podría hacer peligrar la legimidad de la Directiva y socavar 
los esfuerzos dirigidos a establecer normas comunes de selección. ... 
 
*Cuando los proyectos se dividen en dos o varias partes distintas porque 
una parte aisalada no tienen que someterse a EIA y, de este modo, no se 
evalúa el proyecto en su totalidad; tambíen se trata de la pràctica de obtener 
autorización para realizar un proyecto que se encuentra por debajo del 
umbral (y que por tanto, no tiene que someterse a EIA), que más tarde se 
amplía o se extiende su capacidad por encima del umbral. 
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Segons la Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del texte refòs de la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 1/2008, de 11 de gener (cap. II, article 5, 
apartat 3) 

3. La evaluación de impacto ambiental comprenderà la totalidad del 
proyecto i no sólo las evaluaciones de impacto parciales de cada fase o 
parte del proyecto. 

 
 
Segons el manual d’avaluació ambiental núm. 4 “Balanç i perspectives d’avaluació ambiental a 
Catalunya” del DMAIH de la Generalitat de Catalunya. 2010 
 

En les pàgines 35 i 56 d’aquest document es reconeix que la tramitació de 
molts projectes de grans infraestructures lineals (viaris, ferroviaris, de 
transport energètic, etc.) sovint es fa per trams, cadascun amb la 
declaració d’impacte corresponent- i al llarg de períodes dilatats de temps, 
la qual cosa pot dificultar l’aplicació de criteris homogenis en la mesura 
que en cada tram poden participar equips redactors, consultors i executors 
diferents. En aquest cas, l’existència d’una avaluació ambiental estratègica 
prèvia en la planificació resulta encara més rellevant, si és possible, i 
també el fet que l’OAA avaluï els projectes dels diferents trams a partir de 
criteris homogenis ajuda a garantir la coherència de la integració ambiental 
del conjunt de la infraestructura. 
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