
diuen que «los ensayos de permeabilidad in situ rea-
lizado en las constantes de permeabilidad k obtenidas 
son superiores a 1x10-9 metros por segundo, exigi-
das para este tipo de actividad. Por tanto, el terreno 
natural no cumple con las condiciones de permeabi-
lidad natural recogido en el punto 3, protección del 
suelo y de las aguas, del anexo 1 del Real Decreto 
1.481/2001 de 27 de diciembre» o que «en el terreno 
se ha detectado la presencia de aguas subterráneas en 
dos de los sondeos realizados». Cal dir que el projec-
te inicial no portava ni aportà un sol sondeig ni un 
sol estudi hidrogeològic i amb això tiren endavant el 
projecte.
Este estudi hidrogeològic ha aconseguit trobar aigua 
en dos punts dels estudis a la «gran profunditat», sen-
yor conseller, a la «gran profunditat» de deu metres. I 
reconeix que hi ha afloraments d’aigua en superfície 
a poca distància; i reconeix que està dins d’una va-
guada; i a més sabem, perquè està dient-ho l’informe, 
que està afectant una zona que el Patricova qualifica 
d’inundable en nivell 3.
Vull dir, vol més motius? Vol més motius per a dir que 
això no deu d’anar-hi? Acabant, diu l’informe: «Con-
sidero que la zona estudiada para implantar la acti-
vidad pretendida no cumple los requisitos expuestos 
en la legislación vigente.» Però no diu només això. 
És que el mateix informe que fa l’Ajuntament de les 
Coves de Vinromà de la iniciació de l’expedient diu 
que en el projecte falten «només» 23 annexos i cita 
que no existix cap estudi hidrogeològic que verifique 
totes les hipòtesis —perquè no se poden dir d’altra 
manera— que apareixen en eixe estudi.
Pense que tenim prou arguments. Si, damunt d’això, 
se li afegix que hi ha una negativa, una negativa cla-
ra del mateix ajuntament, que deuria de ser en tot 
cas o és el responsable de la planificació urbanística 
i que se nega, no hem de representar una empresa. 
Si l’empresa se sent lesionada ja actuarà l’empresa 
en contra de qui corresponga, però no és la conse-
lleria qui, en este moment, deu assumir el paper de 
l’empresa i seguir endavant amb un projecte que 
l’ajuntament no vol.
Moltes gràcies.
La senyora presidenta: Moltes gràcies, senyor Pañella.
Té la paraula l’honorable conseller.
El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urba-
nisme i Habitatge: Gràcies, presidenta.
Senyor Pañella, no hi ha cap interés per part de la 
Conselleria de Medi Ambient a estar en contra dels 
interessos de l’ajuntament, però sí a defendre la le-
galitat. L’Ajuntament de les Coves de Vinromà, 
l’ajuntament, en el seu ple va aprovar un pla i va 
aprovar unes condicions. L’ajuntament va tramitar un 
expedient i va donar... i va demanar a la Conselleria 

de Medi Ambient l’autorització i els informes i les 
declaracions corresponents, en este cas, l’avaluació 
estratègica ambiental. Amb data 6 de novembre de 
2006, se va sol·licitar per part de la Conselleria a 
l’Ajuntament de les Coves de Vinromà una sèrie de 
documentació que havien d’aportar.
Amb data 5 d’octubre de 2006, l’ajuntament aporta la 
documentació i diu que és suficient per a la tramitació 
de l’autorització ambiental integrada.
Amb data 26 de setembre de 2007, el mateix ajunta-
ment, encara que siguen diferents persones, sol·licita 
se’ls informe si s’està tramitant un expedient 
d’autorització. Però, per tal de respectar la legalitat, 
per tal de prendre acords que... no perquè hi haja un 
canvi determinat hagen de canviar totes les coses, 
sinó per a —com dic— eixa seguretat jurídica que 
correspon a tot el món, demanem a l’ajuntament que, 
una volta a nosaltres els hem dit «està en tramitació 
l’expedient», diga vosté que no el vol; diga vosté per 
què no el vol. Però diga’ns-ho per escrit i de forma 
clara i contundent en base legal a què no el vol i, 
aleshores, prendrem les decisions que, segurament, 
estaran d’acord amb les dos administracions. Però no 
pot ser que hui se diga una cosa, demà una altra i, per 
què demà l’ajuntament no canviarà una altra volta? 
Per què no? Però prenguen els acords corresponents 
i diguen per què no. Diguen basant-se en què no i 
nosaltres sabrem a que atenir-nos, no a capritxos o a 
postures polítiques determinades de cada moment.
Gràcies.
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