
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General del Medi Natural 
Generalitat de Catalunya
C / Dtr.Roux, 80
08017 -BARCELONA  

 Girona, a 20 de Maig de 2010

Senyors:

Em dirigeixo a vostés en qualitat de portaveu de la Plataforma Defensem Catalunya
per manifestar-vos que, en reunió de la Junta de portaveus de la Plataforma del 20
de Maig de 2010, es va acordar unánimement presentar aquest escrit d’al.legacions
contra l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural. 

Ens consta que s’han presentat altres escrits d’al.legacions, per part d’altres entitats
amb personalitat juridica propia e independents, peró que a més a més pertanyen a
aquesta Plataforma, per aixó,  en compliment del interés d’assolir els objectius que
la Plataforma Defensem Catalunya es va proposar en el moment de la seva
fundació, presentem al.legacions de forma solidaria peró no excloent, d’acord amb
els següents: 

FETS :

Que, assabentats pels mitjans de comunicació de que està en període d’Informació
Pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural i, dintre del
període establert per l’Anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat Nº 5624 de
07/05/2010, vist l’Avantprojecte, i la complexitat i detall amb que en les seves 102
pàgines es desenvolupa tot l’articulat,  creguem convenient  presentar les següents 

AL.LEGACIONS :

1.) - La Llei 27/2006, de 18 de juliol, “por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la justícia en materia de
medio ambiente que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE”; en el seu
article 16 estableix que les Administracions Públiques han de promoure una
participació real i efectiva en la elaboració de disposicions de caràcter general
relacionades amb el medi ambient.
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L’article 2 defineix clarament qui es “públic” (punt 1) i qui es “persona interessada”
(punt 2).Així mateix l’article 16.1 a), b), c), d), estableix com s’ha de fer aquesta
participació pública i, així diu que es donarà tota la informació pertinent de manera
intel·ligible per que el públic interessat pugui donar l’opinió quan totes les decisions
estiguin ofertes. 

L’article 18 diu, que les administracions públiques asseguraran que
s’observaran totes les garanties en matèria de participació pública, de l’article
16 i, entre d’altres, en temes relacionats en conservació de la naturalesa i diversitat
biològica.

  

En aquest Avantprojecte, en el cas del procés participatiu de l’estratègia i, de la Llei
de la Biodiversitat i Patrimoni Natural, hi ha un greu incompliment de la llei 27/2006,
de 18 de juliol, per comprovar-ho només cal observar com s’ha produït la
participació pública, segons les dades exposades a la web del Departament de Medi
Ambient i Habitatge en data 10/05/2010, on s’especifica que s’han fet 4 reunions a
Catalunya amb una participació total de 66 persones que representen, moltes
vegades, la mateixa persona jurídica i en gran part conformada per grups
ecologistes.

La representació del mon rural, públic interessat segons la llei 27/2006, ha participat
en molt baixa proporció i, no ens consta que s’hagi convocat adequadament a totes
les persones interessades. Tan mateix, no hi ha hagut cap reunió convocada dintre
del procés participatiu a la demarcació de Lleida, ni a les comarques properes a la
demarcació de Tarragona, una zona de gran importància en temes de biodiversitat.
Es del tot imprescindible que en la participació pública hi participin, com s’ha fet, els
grups ecologistes, però també i de manera especial, com marca la llei, per ser
“persones interessades” (art. 2 Ley 27/2006), entre d`altres, els Pagesos, els
Caçadors, Propietaris Forestals de Finques i de Terrenys agrícoles, Ramaders,
Associacions i entitats amb relació interactiva amb el Medi Ambient, Associacions
de Pescadors, Clubs Esportius, Federacions, en definitiva tots els sectors socials
que tenen activitats e interessos en el medi natural , tots i cada un d’ells, són
“persones interessades”, segons la definició que l’Avantprojecte fa de “recurs
natural”, en el seu article 3.
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Així doncs, no es pot fer un procés de participació pública per part d`una
Administració, sense el compliment estricte de la Llei 27/2006, atesa la necessitat
de donar compliment a les Directrius Europees i al Conveni d`Aarhus, que va
introduir a Europa un nou model de participació pública en temes Mediambientals
que, ha d’assegurar la participació real i efectiva dels interessats, tot acabant amb
l’antic model d’informació pública com a mer tràmit d’un procés administratiu, moltes
vegades posat a informació quan les decisions ja s`havien pres.

2.) - L’Avantprojecte de Llei te per finalitat adaptar a Catalunya les Directrius
Europees que han sigut transposades, a la legislació Espanyola, per mitjà de la Ley
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm.
299, 14.12.2007) que es considera a tots els efectes, el  régim jurídic bàsic sobre
aquesta matèria.

Entre moltes altres especificacions, la mateixa Llei 42/2007 estableix l’obligació per
part de les Comunitats Autònomes de “establecer incentivos a las externalidades
positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados
protegidos”.

En aquest Avantprojecte Català les obligacions son segures i molt ben definides
però les compensacions son confuses, incompletes i a la pràctica nul·les, ja que es
recorda als interessats la possibilitat de demanar ajudes però no es concreta cap
tipus d’obligació per part de les Administracions públiques ni de convocar-les ni de
concedir-les.

3.)  - Inexistència d’equilibri equitatiu entre el que s’exigeix als titulars de finques
forestals i agrícoles per la conservació d’un be comú com es la Biodiversitat i, les
compensacions i incentius que de cap manera es concreten. 

En concret l’Avantprojecte es molt rigorós i clar en totes les formes de limitació de
drets, establint prohibicions, eventuals expropiacions forçoses, establiment legal de
servituds sense compensacions i al mateix temps, en el capítol d`instruments
econòmics, fiscals i financers, la vaguetat és la norma.
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4.)- Sense una implicació real i efectiva del conjunt del món rural en la protecció de
la Biodiversitat aquest serà un objectiu impossible d’assolir, tal com reconeixen a
tota l’actual política medi ambiental Europea. No s’ha de perdre tampoc de vista els
altres sectors socials implicats amb el Medi, a Catalunya els ciutadans tenen com
una costum de gran arrelament als territoris, gaudir del Medi Natural amb
llibertat.Sense aquesta complicitat voluntària dels diferents sectors de la societat
que tenen relació interactiva amb el Medi Natural, tampoc es podran assolir els
objectius previstos en l’Avantprojecte.

L’implicació de tots els interessats, només s’aconsegueix amb transparència,
generant confiança, buscant una participació real i efectiva de tots, contràriament el
procés de gestació de l`Avantprojecte esmentat, va en la direcció contraria.

Catalunya necessita una Llei de la Biodiversitat equilibrada i respectuosa amb la
biodiversitat i els sectors econòmics i socials que l’han fet possible fins avui, es a
dir: Amb tots els ciutadans de Catalunya que tenen una relació interactiva amb el
Medi i l’han utilitzat racionalment i en especial el sector Primari, el món agrícola i
forestal.

Creiem que cal tenir en compte aquestes al·legacions,  per això ens oferim i estem
disposats a participar en un nou procés participatiu que, de manera efectiva i real
compleixi amb la legislació vigent (llei 27/2006),  amb uns terminis adequats i
racionals, amb tota la informació a l’abast i, no pas com es el cas actual, amb 15
dies de temps per fer aportacions i suggeriments sobre un Avantprojecte de Llei de
mes de 100 pàgines, amb 136 articles, 6 disposicions addicionals, 7 disposicions
transitòries, 2 derogatòries  i 11 disposicions finals. 

Es del tot impossible que aquesta Llei compleixi amb l'objectiu de millorar la qualitat
de vida de les persones comptabilitzant aquest objectiu amb la deguda preservació i
millora del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. En virtut de tot l’exposat, la
Plataforma Defensem Catalunya, a aquest Departament de Medi Ambient 
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DEMANA :

1º) - La immediata suspensió del tràmit de continuació del procés legal de tramitació
de l’Avanprojecte de Llei, un cop acabat el període d’informació pública.

2º) - El retorn de la Llei al departament corresponent, perquè aquesta sigui
degudament refeta i esmenada, comptant amb la corresponent e indispensable  
participació prèvia de tots els interessats, a fi de que tothom pugui fer les
aportacions que cregui convenients abans de que l’elaboració de l'Avantprojecte es
doni per acabada i, aquest es pugui tornar a presentar a Informació Pública. 

3º) - Que un cop retornada la Llei, s'inicií la deguda difusió mediatica del nou tràmit
d'elaboració de l'Avantprojecte, de manera que tots els interessats se n’assabentin i
puguin participar-hi.

Ben Atentament

Joan Ball-llosera i Llagostera
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