
AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA BIODIVERSITAT I EL 
PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA (I) 
Poc abans de l’estiu ens arribà a mans, el fins ara darrer exemple legislatiu del 
Departament de Medi Ambient. Parlem de la cacarejada “Llei Catalana de la 
Biodiversitat”, que inicià les seves passes allà al 2005. S’acorda que es tiraria endavant 
en el darrer pacte del tripartit i que ha restat esperant fins el final de legislatura per 
endegar-se. Molt possiblement, pel fet que calia esperar a que s’aprovés la llei 
espanyola, i com no, que calia veure la resposta del territori davant ingerències del 
calibre de la Xarxa Natura 2000 per citar-ne una de ben recent. 
La nova Llei de 153 articles neix amb voluntat d’aprovar-se de forma llampec, si 
atenem a la magnitud de les conseqüències que aquesta norma comportarà. L’excusa 
que de segur ens donaran es que bona part ja es legislada a la llei estatal. No obstant, ara 
s’habilita el desenvolupament reglamentari i per decret d’un munt de normes, sense que 
en absolut quedi clar com, ni de quina manera, es desenvoluparan les normes, els 
criteris i ni si s’ha previst indemnització alguna cas que sigui necessari. 
En propers articles mirarem de desenvolupar els diferents aspectes normatius que ara es 
revelen i que d’una manera esquemàtica mirarem de resumir en aquesta primera 
entrega: 

•  S’autoritza al Govern a modificar amb un decret els límits dels parcs naturals 
aprovats per llei (com ara la del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà). 
D’aquesta manera s’evita el tràmit del debat parlamentari, i potser el debat 
públic que aquest tràmit comporta. 

• La Llei circumscriu el seu àmbit d’aplicació a Catalunya, tot i que els hàbitats i 
espècies sobre les que legisla sovint són de caràcter supra-autonòmic. Tan se val 
que, - com ja succeeix amb diversos hàbitats dels afectats pel Segarra-Garrigues 
– sigui poc rellevant la protecció de determinats hàbitats a Catalunya, fins i tot, 
encara que puguin desaparèixer. Adoptarem la política de les “orelleres d’ase” i 
esmerçarem els minsos recursos econòmics de que disposem a “blindar” tot allò 
que tingui una “flaira de raresa ambiental a casa nostra”, quan potser, a menys 
de 1000 km se’ls podria catalogar d’abundants i sense risc de desaparèixer. 

• Es supeditarà totes les polítiques sectorials al que digui aquesta Llei i les 
primeres de la llista són Urbanisme i Agricultura , però també industria, Cultura, 
Educació, Universitats, Interior. Com diu el refrany “tal faràs, tal trobaràs”. 
Potser caldria suprimir totes les conselleries i deixar únicament la de Medi 
Ambient, si més no, estalviaríem una part de la despesa de l’Administració. 

• Totes les persones tindran el dret a gaudir del patrimoni natural i, en especial, de 
la biodiversitat, de la geodiversitat i del paisatge en condicions d’igualtat, segons 
la nova llei. I això és així amb independència que tinguis un títol de propietat o 
qualsevol altre títol vàlid en dret. Si vols preservar la teva propietat o la teva 
intimitat caldrà que vigilis, no estiguis en un espai Xarxa Natura com ara els 
secans de Lleida, no sigui per cas que algun ciutadà vulgui gaudir de la 
biodiversitat de les aus estepàries al teu sembrat. 

• Haurem de vetllar que aproven els Plans d’Ordenació de Recursos Naturals 
(PORN) que preveu la nova llei, ja que poden afectar qualsevol zona de 
Catalunya estigui o no protegida, doncs només es preocupen dels bolets, pinyes, 
caça, etc, també es preocuparan de l’aigua, el paisatge i del destí de les terres 
(agrària, forestal, de protecció). Veritablement un cop aprovats podrem 
prescindir de moltes conselleries, i també de títols jurídics com ara les 



concessions d’aigua, els drets de pas, o fins i tot els contractes d’arrendament, ja 
ens marcarà el PORN que s’hi pot fer. 

• S’elaborarà una nova xarxa de terrenys amb afectacions fora de l’actual Xarxa 
Natura 2000. Se’n dirà Pla de Connectivitat Ecològica de Catalunya i ens 
implicarà estendre les afectacions pròpies de la Xarxa Natura 2000 a tota una 
sort de “connectors ecològics”. Esperem que el pla de mobilitat d’espècies 
protegides sigui també compatible amb el pla de mobilitat de Catalunya (de les 
persones). 

• Es crea el Catàleg d’hàbitats amenaçats de Catalunya, això no obstant neix amb 
la premissa de les “orelleres d’ase” que impregna aquesta norma de manera que 
si un hàbitat en concret es considera “escàs” a Catalunya, per més que a l’Aragó 
o La Manxa no sàpiguen que fer-ne … doncs el de sempre: a “protegir … 
(intervenir ¿?) tot allò que es mou.” Un aspecte rellevant del nou catàleg és que 
no queda acotat per les directives “d’Habitats” de la Unió Europea . El límit ens 
l’imposem nosaltres i la nostra capacitat d’elaborar llistats d’hàbitats específics. 
- Compte doncs, a plantar segons qué, no sigui el cas que ens ho cataloguin com 
a un nou habitat a protegir –. 

• Si un habitat entra en la “llista d’hàbitats a protegir”, llavors s’ampliaran i 
s’inclouran noves superfícies (terrestres o marítimes) dins els espais naturals 
protegits (com la Xarxa Natura) fins a tenir-ne suficient. 

• Als propietaris de les finques rústiques i titulars d’explotacions agràries i 
forestals se’ls “reconeixen” uns drets (art.118) que no són, ni més ni menys, que 
aquells que ja resten reconeguts per a la resta de ciutadans, ja sigui en aquesta 
llei o en d’altres (com la d’informació ambiental) que ja resten aprovades. Així, 
si l’Administració es digna a dedicar-los un article, potser haurà de ser per 
indicar que se’ls notificaran els projectes que els afecten de forma individual i 
amb caràcter previ, i no al mes d’agost amb 10 dies d’exposició pública i 
mitjançant un anunci oficial al Diari de la Generalitat de Catalunya (DOGC).   

Quan quelcom provoqui la sospita que pot afectar a un espai o zona protegida, 
s’aturarà tot durant 2 anys com a mesura cautelar. 

  

 


