
     Al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
 
Direcció General del Medi Natural  
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
C / Dtr.Roux, 80 
08017 -BARCELONA       
   
 
Miquel Muntané Sotus , major d’edat, amb DNI: 38483242X, i domicili a efectes de 
notificacions al carrer Comerç, 3, 3er.1ª. , d.p. 08902 de l’Hospitalet de Llobregat, 
actuant en nom propi,  davant aquesta Direcció General del Medi Natural compareix i, 
com a millor en dret procedeixi  
 
 
EXPOSA 
 
Que en data de  21 de maig de 2010 va presentar, registrat amb el nº:0152E, 006022 del 
21/05/2010, pel registre de documents del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, escrit d'al·legacions contra l’Avantprojecte de Llei de la 
Biodiversitat i el Patrimoni Natural. 
 
En data del 3 de juny de 2010, es rep ofici  amb número de registre 0152S i data de 
sortida de 31/05/2010, comunicant que s’obria un període d'audiència de 15 dies 
naturals a partir del dia següent de la data de recepció de l’ofici, per presentar les 
observacions que es consideressin oportunes sobre l’Avantprojecte de la Llei de la 
Biodiversitat, objecte d'al·legacions anteriors. 
 
 
 
Impossibilitat de millorar l’avantprojecte de Llei, per manca 
del temps necessari i deguda participació pública. 
 
Després d’haver tornat a rellegir l’avantprojecte de Llei, veig impossible en 15 dies  
presentar alternatives al complexa articulat. Alternatives que dubto pugessin millorar 
l’avantprojecte, atés que la sensació que dona el mateix,  es que més que fer esmenes o 
presentar alternatives puntuals, caldria una reelaboració de la Llei, amb la deguda 
participació de tots el ciutadans interessats, tal com ja es demana i s’argumenta en les 
al·legacions anteriorment presentades el 21 de maig de 2010 (nº.reg.0152E). Així doncs 
no podem en 15 dies de temps presentar una proposta alternativa d’avantprojecte de Llei 
que necessita mesos per fer-la ben feta, de manera que no succeeixi com altres Lleis que 
a l’hora d'arribar al Parlament son rebutjades en la seva totalitat, per estar tan mal 
conformades, que no es poden acceptar sense substancials correccions, les quals 
òbviament necessiten del temps que calgui, perque la Llei sigui capaç de millorar l’estat 
del benestar i no empitjorar-lo, com podria passar si l'Avantprojecte no assoleix la 
maduresa suficient. 
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Cal també tenir en compte, que les últimes normatives legisladores sobre el Medi 
Ambient que s’han tramitat últimament, pateixen d’un greu problema de fons, que no es 
altra que la manca de participació publica en la el.laboració de la norma i, la manca de 
respecte a la propietat privada, que en cap moment es contempla en cap document com 
un dret inalienable, com també entenc  son inalienables els dret adquirits per raó de  
naixement o arrelament al territori i, el degut respecte als usus, tradicions i costums del 
poble i dels ciutadans de Catalunya, legítims propietaris del Medi Natural que, tenen el 
mateix dret o  potser més a participar en les mesures de protecció del Medi Natural que, 
altres entitats creades expressament per grups ecologistes, a les quals l’administració els 
te desmesuradament en compta, abans que les demés entitats amb igual o més 
legitimitat per opinar, quan cal reordenar i legislar el territori. 
 
Cal també tenir en compte, no solament la Llei 27/2006 de 18 de juliol, pel que fá a la 
deguda difusió publica de les mesures de protecció, de manera que el públic e 
interessats s’en assabentin perquè i puguin participar en la seva el.laboració, sinó també 
es necessari tenir present l’article 45 de la Constitució, pel que fa a la preservació 
mediambiental com necessitat destinada a millorar la qualitat de vida de les persones, 
cosa que si bé es recull en l’avantprojecte de Llei, després es desvirtua en el seu 
articulat i altres aspectes contradictoris que, en el fons, no sembla que donin prioritat al 
benestar de les persones sinó als ecosistemes. Tampoc es pot obviar l’article 33 de la 
constitució, el dret de propietat,  per tant es requereix que qualsevol punt interpretatiu 
dubtós, sigui degudament aclarit, en un procés públic participatiu. 
 
No donar preferència al respecte de la propietat privada i el benestar de les persones en 
la el.laboració de l’Avantprojecte de Llei, es tant com pretendre descomposar aquesta 
societat en un intent d’integrar la societat a la protecció del Medi, quan es el medi el que 
s’ha de protegir de manera que seva racional utilització, estigui a l’abast de tots i, 
especialment garantida per les futures generacions. 
 
Per últim, entenc que tal com esta succeint a la zona de Girona amb la Llei del Parc 
natural del Montgrí, el Pla especial dels Aiguamolls de l'Empordà i el Pla especial del 
Cap de Creus, la tramitació d’aquest Avantprojecte de Llei, de la manera com s'està 
portant a terme, fracassarà igual que han fracassat abans de començar els  projectes de la 
Llei del Parc Natural del Montgrí i, sobretot el Pla Especial dels Aiguamolls, que tal 
com surt a  la premsa son un mal projecte de Pla Especial,  que ja compta amb el rebuig 
del mateix sector primari i Ajuntaments de la zona. 
 
Les coses s’han de fer ben fetes, primer cal fer la generosa difusió que, farà que tots els 
interessats puguin participar i dir la seva en els projectes d’ordenació de  la societat 
actual envers el territori. Durant el procés participatiu, ha de regnar l’exahustivitat en el 
debat de cada controvèrsia que pugui sorgir, fins que s'arribi a acords entremitjos si 
s’escau. Finalment, la feina ben feta i degudament consensuada, es l'única que garantirà 
que un cop presentada la Llei al Parlament , tots els grups l’acceptin sense quasi 
esmenes, perquè prèviament la mateixa societat ja la esmenat degudament, perque es a 
la societat i a tots els sectors en general  als qui li pertoca fer-ho, a tota ella, i no només 
uns quants sectors específics; la societat en general es qui te dret a dir com i de quina 
manera vol viure i utilitzar els recursos naturals. 
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Es per tot l’anteriorment exposat i manifestat, que em reitero en tots els termes i les 
peticions ja expressades en el meu anterior escrit  006022 del 21/05/2010 i numero 
registre 0152E, peticions que transcric a continuació, esperant que s’obri el procés 
participatiu demanat, com a condició necessària e ineludible,  per aconseguir que aquest 
avantprojecte de Llei no suposi un altra càstig pel territori i tingui l'èxit que tots 
desitjem. 
 
 
 
DEMANO: 
 
 
1º)- La 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, perque aquesta sigui degudament 
esmenada amb la corresponent i preceptiva participació dels sectors interessats, a fi de 
que tothom pugui fer les aportacions que cregui oportunes abans de que l’elaboració de 
l'Avantprojecte es doni per acabada.  
 
3º)-Que un cop retornada la Llei, s'inicií una deguda difusió mediatica del tràmit 
d'elaboració de l'Avantprojecte perque tots els sectors interessats i puguin participar. 
 
 
Quedo a la vostra disposició per col.laborar i participar en tot el que us pugui ajudar. 
Rebeu una cordial salutació. 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Muntané Sotus. 
L’Hospitalet, a 18 de juny de 2010 
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