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El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 

demana al Parlament de Catalunya la retirada de la Proposició de 

la Llei per la creació de l’Agencia de Patrimoni Natural. 

 

El passat 17 de març de 2020, el Parlament de Catalunya tenia previst aprovar la Proposició 

de Llei de l’Agència de Patrimoni Natural de Catalunya, un nou ens públic amb una forta 

incidència en el medi rural i en normatives de caràcter sectorial. 

Des del  Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya compartim la 

importància de la conservació i millora de la biodiversitat i de tenir una administració 

eficient al servei del ciutadà, però no veiem en l’articulat de la Proposició de Llei de 

l’Agència ni en la seva forma de tramitació una millora en el compliment d’aquests 

objectius.  

L’aprovació de la llei implica la creació d’una nova empresa pública i una reestructuració 

dels departaments de l’administració pública dedicats al medi ambient, que persisteix en 

la divisió de competències iniciada fa uns anys. La Proposició de Llei de l’Agència de 

Patrimoni Natural de Catalunya no unifica competències, les separa encara més, les 

reparteix en dos Departaments i una Agència i en fa una disgregació territorial. 

Aquesta proposta legislativa ha estat tramitada dues vegades com a Proposició de Llei, 

una forma més àgil de tramitació perquè evita la consulta pública prèvia, l’anàlisi de la 

llei i els informes justificatius que requereix el format de tramitació de Projecte de Llei. 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya no entén ni comparteix 

que una normativa amb una incidència tan important en el territori es tramiti com a 

Proposició de Llei i no com a Projecte de Llei. 

La creació de l’Agència de Patrimoni Natural de Catalunya ja es va presentar en l’anterior 

legislatura, el 18 de juliol de 2017, i es va tramitar via procediment d’urgència amb una 

preocupant reducció de terminis. Es va realitzar un debat a la totalitat el 6 de setembre de 

2017, i va quedar aturada per la dissolució del parlament el 30 d’octubre de 2017.  

Tot i el poc temps que va haver-hi per posicionar-se davant de l’articulat, el 19 de setembre 

de 2017 el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya va enviar un 

escrit a tots els grups parlamentaris en el que s’analitzava el redactat de la llei. L’argument 

que es va presentar llavors fou que el redactat de la Proposició de Llei no tenia justificació 

tècnica ni econòmica, i que per a la gestió del territori calia disposar del recolzament i la 

col·laboració dels agents i organitzacions que hi treballen més estretament. En el mateix 

escrit es feia un conjunt de suggeriments per a millorar l’administració, el medi ambient, 

el patrimoni natural en definitiva. 

Sorprenentment, el 27 de desembre de 2018 es torna a presentar a la mesa del Parlament 

la mateixa Proposició de Llei, exactament amb el mateix redactat. Per tant, no es va tenir 

en compte cap dels escrits i manifestacions realitzades en l’anterior legislatura, ni del 
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Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya ni d’altres entitats i 

col·legis que també s’havien posicionat en contra del redactat o havien presentat esmenes 

i/o recomanacions.  

El 30 de gener de 2019 el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunyava 

tornar a enviar als membres de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del 

Parlament de Catalunya un escrit on es reiterava quin era el posicionament sobre el 

redactat de la llei. El 25 de juny de 2019 aquest i d’altres col·legis professionals van 

comparèixer davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per explicar de nou el 

seu posicionament en referència al redactat de la Proposició de Llei. 

El 3 d’octubre de 2019, ateses les seves mancances, es va sol·licitar als grups 

parlamentaris la retirada de la Proposició de Llei i que es proposés un nou redactat. 

Mitjançant aquest comunicat us fem arribar els diversos escrits que el Col·legi d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya ha adreçat al Parlament de Catalunya sobre 

aquest assumpte, així com la presentació que el passat 25 de Juny es va fer davant de la 

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, i en la que es va 

tornar a explicar el posicionament del Col·legi en referència al redactat de la llei i la forma 

de tramitar-la. 

Un cop més, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya ofereix 

la seva col·laboració al Parlament de Catalunya per a treballar conjuntament i col·laborar 

en totes aquelles mesures legislatives que afectin el territori i al medi ambient. 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 de maig de 2020 

 

Montserrat Bas Obradors 

Degana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
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