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COMPAREIXENÇA A LA COMISSIÓ DE 
MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT

LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA 
DE PATRIMONI NATURAL I LA

BIODIVERSITAT

El Col·legi és una entitat de 
dret públic que agrupa a 

professionals al servei de 
l’agricultura, ramaderia, 

indústries agràries i 
alimentàries, medi 

ambient, gestió forestal 
sostenible, prevenció 

d’incendis, etc ..
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64%

26%

3% 7%

Sup. Forestal Sup. Conreus
Sup. Sense Vegetació Sup. Urbanitzada

Distribució de la superfície de 
Catalunya per usos

Som més de 2.000 col·legiats que treballem ens
diferents àmbits del medi rural.

Com a col·lectiu coneixem la normativa vigent i les
seves repercussions en el territori, ja que entre altres
tasques redactem, tramitem, executem o autoritzem
plans i projectes, que interaccionen amb el territori.

Actualment, la principal dificultat no és tècnica, sinó
burocràtica (excés de normativa, agents implicats i
tràmits derivats).
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No som contraris a la creació de l’agència, però sempre
que aquesta sigui integradora i comporti millores a la
situació actual.

Per aquest motiu, el 19 de setembre de 2017 i el 30 de
gener de 2019 us vàrem enviar a tots els grups
parlamentaris un escrit en referència a la proposició de
llei, en el qual vam fer un conjunt de suggeriments per a
millorar l’administració actual, començant per unificar
les competències en un únic Departament.

No entenem ni compartim que una normativa amb una
incidència tan important pel territori es tramiti com a
proposició de llei, i que per tant, se salti bona part dels
tràmits de control i qualitat que comporta un projecte de
llei.
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La proposició de llei consta de 3 pàgines de preàmbuls i 8
articles, i no estableix una connexió lògica entre el problema,
els objectius i les solucions.

No inclou: avaluació preliminar, memòria general, consultes
prèvies, estudi d’alternatives, avaluació d’impacte normatiu,
econòmic i social, relació de disposicions afectades, informes
d’impactes pressupostaris, estudi de simplificació administrativa,
memòria de les observacions i al·legacions presentades, etc..

Del que es desprèn que és més fàcil crear una empresa
pública que aconseguir autorització per fer qualsevol obra
o activitat en el medi rural.

Redactat i contingut

El preàmbul no justifica la llei, i no es pot relacionar amb
l’articulat.

Quan es parla de superfície protegida, s’oblida que tot el
territori està protegit per diversa normativa (ambiental i
urbanística), i no explica quina és la millora que comportarà
la creació de l’agència en la gestió d’aquesta.

Preàmbul

Preàmbul
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No justifica quines millores comportarà la creació de
l'agència per a reduir les pèrdues de biodiversitat. Cal
recordar que les principals pèrdues de biodiversitat en espais
terrestres a Catalunya es deuen a la pèrdua d’espais oberts,
per l’abandonament de l'activitat, a part del canvi climàtic,
les espècies invasores, etc..

No justifica com l’agència millorarà la insuficiència de
l’administració clàssica actual.

No justifica perquè l’agència comportarà una millora en la
capacitat d’actuació, de coordinació o d’execució.

Preàmbul

En referència a la falta de continuïtat i integritat de l’administració
encarregada de la planificació i gestió del patrimoni natural,
cal recordar que el darrer canvi (Decret 212/2015) va ser
defensat pel mateix govern i entitats que ara defensen la
creació de l’agència.

El redactat de l’agència no unifica les competències que tenia
l’antic Departament de Medi Ambient, sinó que encara les
disgrega més. Manté separada l’autorització, gestió, vigilància,
control i inspecció de les actuacions de la planificació, crea
diferents òrgans ambientals, possibilita l’existència de diferents
òrgans sancionadors, manté la gestió de la fauna separada,
etc..

Prèambul
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Article 2.3. Funcions de l’agència

d) Exclou al sector primari, propietaris i gestors en la planificació.
Disgrega l’autoritat ambiental en límits no definits, i no garanteix una
separació de funcions.

e) Crea noves comissions amb informes vinculants.

g) Manté separada la planificació i la gestió de les espècies en dues
administracions, en funció de si són sinergètiques o piscícoles i les que
no. No és lògic separar les competències de les espècies que conviuen
en el medi.

o) No s’estableix a quines normatives fa referència la potestat de l’agència, pel
que respecta a l’autorització, control, foment i sanció, ni si se separarà
l’òrgan sancionador en dues administracions diferents.

Articulat

Article 4. Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

1. El govern ha d’aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència
de Patrimoni Natural i Biodiversitat, els quals han de determinar i regular les
funcions dels òrgans de govern, el funcionament del Consell de Direcció
i l’estructura orgànica interna i el règim de funcionament de l’agència.

No està definida com serà l’agència, per tant, no és possible
valorar la seva funcionalitat, ni organització, ni cost, etc..

3. El Consell de Direcció està composat per:

Articulat
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Article 6. Règim econòmic i financer

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en cap cas
podran ser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de l’Agència.

d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus
serveis i de l’exercici de les seves activitats.

g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb
la normativa vigent.

h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de les
resolucions judicials.

i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació els quals sigui afectada a
l'agència en el marc legal corresponent.

No se sap quan costarà, ni amb quins àmbits pot facturar, però
tindrà capacitat d’endeutament, es podrà finançar mitjançant la
implantació de taxes al sector rural, i expedients sancionadors.

Articulat

Disposició addicional primera

3. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agencia del
Patrimoni Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent
en matèria de medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei,
son assumides per l’Agència, s’integra a aquesta segons les necessitats del
servei o funcionals, d’acord amb la relació dels llocs de treball que s’aprovi.

No s’ha definit clarament les funcions ni l’organització de
l’agència, i per tant, difícilment es pot saber quin és el personal
que serà afectat.

Disposicions
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Disposició addicional segona

1. Els òrgans i les entitats afectades per la creació de l’Agència del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa
jurídica i continuen desenvolupant llurs funcions fins a l’entrada en vigor del
reglament que en reguli l’estructura dins l’Agència i, si s’escau, el règim de
gestió desconcertada.

2. Els consorcis la finalitat dels quals és la gestió d’espais naturals protegits i
que estan adscrits al departament competent en matèria de medi ambient es
relacionen amb l’Agència de la manera que s'estableixi en els estatus de
l’agència.

La indefinició de la disposició no descriu quins òrgans
formaran part de l’agència.

Disposicions

Disposició final tercera

El decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i
la Biodiversitat a què fa referència l’article 4.1 ha de ser aprovat pel
Govern en el termini de 10 mesos des de la publicació d’aquesta Llei.

No compartim la necessitat de posar data en l’aprovació dels
estatuts de l’Agència de Patrimoni, que no ha estat prèviament
justificada des d’un punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.

Disposicions
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CAL RECORDAR:

Una part important de les pèrdues de la biodiversitat està relacionada
amb la pèrdua d’espais oberts, per l’abandonament de l’agricultura i la
pastura.

L’accés de normativa que afecta el medi rural (ambiental, urbanística,
sectorial, etc..) i la falta de coordinació entre administracions no facilita
l’activitat.

L’abandonament de la gestió agrícola, ramadera i forestal, conjuntament
amb el canvi climàtic és la base dels grans incendis forestals, que comporten
costos elevadíssims per a la societat (humans, ambientals i econòmics).

Cal recordar que estem lluny d’arribar al compliment dels objectius
climàtics i d’energia assumits per la UE, en referència al consum
d’energia renovable.

Restem a la vostra disposició per seguir col·laborant amb la
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat així com la resta
de Comissions del Parlament que afectin el territori rural.
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


