
Gestionar el territori garantint la conservació dels ecosistemes 

Com fem un ús sostenible i equitatiu dels recursos naturals? 

La biodiversitat, el fonament biològic de la nostra llar terrestre, de la qual no hi ha recanvi i 

part intrínseca de la nostra essència i identitat profunda de País. Hom té el dret a gaudir d'un 

medi ambient de qualitat, amb terra, aigua i aire saludables, d'un paisatge harmònic, dels 

silencis i la foscor de la nit pròpia. 

Cal tant la preservació i recuperació de la biodiversitat com la regeneració de tots els sistemes 

naturals -marins i terrestres, camps i boscos, muntanyes i conques hidrogràfiques-, vetllant 

alhora els seus processos ecològics i la seva evolució inherent vers equilibris eco sistèmics més 

complexos i estables. 

 

Actualitzar estratègies, lleis i estructures bàsiques per ser eficaços. 

Crear l'Agència del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 

Hi ha un avantprojecte de llei per crear-la que ja està en tràmit. S'ha de crear un nou model de 

governança del patrimoni natural del país, en la línia dels països més avançats del nostre 

entorn. Amb la creació de l'Agència com a element central, generar una governança moderna, 

eficient, innovadora, transversal, amb la màxima autonomia, capaç d'optimitzar els recursos 

disponibles, i descentralitzada. L'Agència s'ha d'integrar en una unitat estructural de caràcter 

transversal que aglutini, com a mínim, les competències en polítiques ambientals. 

Aprovar la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat. Cal revisar i actualitzar el marc 

legal vigent, que ha complert 30 anys, amb un text modern que respongui als múltiples 

capítols de la conservació a Catalunya. S'hauria de tramitar l'avantprojecte de Llei sobre 

Patrimoni Natural i biodiversitat, presentat el 2010. La conservació del patrimoni natural, la 

biodiversitat i la geodiversitat ha d'esdevenir una veritable política d'Estat, ja que es tracta 

d'un patrimoni col·lectiu i de la principal font de béns i serveis ambientals de què disposem. 

Val a dir que actualment quan parlem de conservació ens referim a un tipus de gestió que 

mantingui, o si és el cas, restableixi, en un estat favorable la biodiversitat i el patrimoni natural 

i, en aquest context, en garanteixi uns usos i aprofitaments sostenibles en el temps. 

Aprovar l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. 

Desenvolupant els compromisos del Conveni de Diversitat Biològica de Nacions Unides, 

mitjançant una estratègia en matèria de patrimoni natural, alineada amb els objectius 

internacionals aprovats (Objectius d'Aichi, Estratègia europea de biodiversitat 2020). 

L'Estratègia ha de ser el full de ruta per als 10 anys vinents, consensuada i assumida de manera 

àmplia. 

Aprovar el Catàleg dels hàbitats amenaçats i els plans de recuperació dels més 

amenaçats. Elaborant i aprovant aquest conjunt d'instruments, atès que l'avaluació 

disponible de tots els tipus d'hàbitats de Catalunya ha demostrat el risc de desaparició d'alguns 

hàbitats importants per a la conservació de la biodiversitat, en els que cal adoptar mesures 

urgents. 



Lluitar contra l'explotació del Medi natural. Revisant els usos i aprofitaments de recursos 

naturals de manera que sigui més racional i, sobretot, sostenible especialment pel que fa a 

l'aprofitament miner, energètic, d'aigua, etc. reforçant l'avaluació ambiental en la gestió 

preventiva del medi, per tal de no esgotar les reserves actuals i assegurar les existències 

futures. Aquesta lluita cal que tingui les següents idees força i que determinin respostes a les 

següents qüestions: 

Qüestions bàsiques: 

- Un país compromès a conservar el seu patrimoni natural, i a no causar cap pèrdua neta 

de biodiversitat a l'interior ni a l'exterior de les seves fronteres. Un país endreçat, amb 

paisatges quotidians lliures de banalitat i mediocritat, que conserven la identitat i 

reforcen el sentiment de comunitat i pertinença, la bellesa i la diversitat (deure de 

conservar el patrimoni natural: biodiversitat i geodiversitat i la qualitat dels paisatges). 

- Una república decidida a revitalitzar els sistemes comunals de gestió de recursos 

naturals, terrestres i marins. 

Recursos naturals que han de "sortir de lògica mercantilista/utilitarista" que 

significa: 

- Que la titularitat del recurs ha de ser necessàriament pública. 

- La gestió i l'explotació poden ser privades o públiques, segons els casos 

En el supòsit que puguin ser privades en alguns recursos: quins i en quines 

condicions? 

- El sol - no es podrà posar cap taxa ni impost al seu aprofitament. 

- El vent - no es podrà posar cap taxa ni impost al seu aprofitament. 

- El domini públic hidràulic. Les aigües superficials i subterrànies que abasteixen la 

població i la cabana ramadera amb models a petita escala orientats a cobrir 

necessitats bàsiques. Els preus de l'aigua de rec en l'agricultura intensiva o en 

l'abastiment d'instal·lacions de ramaderia intensives, el pagaran els seus usuaris. 

Replantejament general del règim de concessions i de les concessions existents. Les 

àrees inundables per revingudes de 100 anys o menys de període de retorn, que no 

estiguin edificades. 

- El domini maritimoterrestre -totes les platges- la integritat del qual serà restaurada i 

preservada (gravant els propietaris i usuaris de les instal·lacions que causin la seva 

erosió). 

- Els boscos madurs, els boscos de ribera, els boscos protectors de l'estabilitat de 

vessants o d'allaus, que passaran a ser de domini públic o comunal -si no ho són- i 

seran preservats per les seves funcions ecològiques i socials. 

- Els fons marins bentònics, on no hi serà admesa la pesca d'arrossegament. 

- El subsòl (inclòs l'urbà) i els recursos minerals que pugui contenir. 

- Els recursos miners, com ara hidrocarburs, que pugui haver-hi en el domini marítim. 

- Els sòls urbanitzables "programats": la seva qualificació urbanística comportarà que 

siguin expropiats i passin a ser de promoció pública, que haurà de justificar la seva 

necessitat i adequació en el marc de la planificació territorial i sectorial vigent. 

 



 

Implicar la societat civil en la conservació del Patrimoni Natural 

Informar a la societat amb transparència. Se l'ha d'informar periòdicament sobre l'estat i 

tendències del patrimoni natural i la biodiversitat i el deute ecològic. S'ha de prendre el 

compromís d'informar regularment i de divulgar a la societat l'estat i les tendències dels 

diversos components del patrimoni natural, en el marc de l'Observatori del patrimoni natural i 

la biodiversitat. S'han de rendir comptes públicament dels resultats de les polítiques de 

conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, així com sobre el deute ecològic del país. 

Drets i Deures. S'ha de fomentar la corresponsabilitat social catalana en la conservació de la 

natura. Potenciant la participació del Tercer sector ambiental com a mecanisme per aconseguir 

la implicació ciutadana col·lectiva en la conservació del patrimoni natural, fomentant 

especialment les diverses formes de voluntariat. 

L'adopció de la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural hauria de ser una 

premissa degudament recollida en els principis configuradors de la nova legalitat i en el seu 

text constitucional. Caldria incorporar el dret a la natura i fins i tot podríem parlar dels drets de 

la natura, és a dir del reconeixement la natura com a subjecte de dret. 

Una república que aplica el principi de responsabilitat: on qui malmet l'ecosistema o el 

contamina, paga tots els danys que causa, a curt i llarg termini, sigui quin sigui el sector 

d'activitat. Caldría: 

- Millorar l'accés a la informació ambiental, especialment els vincles entre la salut 

ambiental i la salut humana: aire, aigua, aliments, hàbitat... 

- Millorar la regulació dels delictes ambientals comesos dins del país, o fora del país 

(amb responsabilitat d'organitzacions catalanes). 

- Millorar la justícia en matèria de patrimoni natural, dotant a la fiscalia de medi 

ambient dels mitjans necessaris per fer front als delictes ecològics (via penal igual com 

es fa amb la corrupció). 

- Facilitar que les organitzacions orientades al bé comú puguin accedir a la justícia 

ambiental per impulsar denúncies de delictes contra el patrimoni natural. 

 

Adoptar mesures de finançament i/o fiscalitat ambiental que fomentin la 

conservació del patrimoni natural. 

Recuperar amb urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació del 

patrimoni natural. Cal aplicar un programa de mesures urgents per revertir la regressió i la 

pèrdua dràstica de recursos que s'ha produït els darrers anys en les polítiques de conservació 

del patrimoni natural. 

Finançament. S'ha de dotar d'una estratègia diversificada de finançament de la política de 

patrimoni natural, que combini les aportacions ordinàries de les administracions competents, 

amb nous instruments fiscals, més participació en el finançament comunitari i altres 

mecanismes innovadors, amb l'objectiu d'eliminar el dèficit crònic d'aquest finançament. 



És essencial la creació d'un Banc de Crèdit Local per tal de garantir el finançament dels 

projectes de les Administracions locals de Catalunya. De fet, és quelcom semblant a l'Institut 

Català de Finances que fa la mateixa funció respecte a les empreses catalanes. 

Adoptar mesures de fiscalitat ambiental i de distribució dels recursos públics. Aplicant 

criteris de distribució dels recursos públics en funció dels beneficis i serveis eco-sistèmics, atès 

que la fiscalitat ambiental s'ha anat aplicant a altres vectors ambientals com l'aigua, els residus 

o l'aire, però encara és inèdita la seva aplicació en l'àmbit del patrimoni natural a excepció del 

Fons del Patrimoni Natural creat el 2017 per la Llei de mesures fiscals a partir de la recaptació 

de l'impost sobre emissions de CO2. 

Nova fiscalitat ambiental. S'han d'aplicar noves figures impositives que gravin les activitats 

que ocupen, fragmenten o degraden el patrimoni natural, com la urbanització, les noves 

infraestructures o la dispersió de noves construccions en el sòl no urbanitzable. S'han d'aplicar 

desgravacions i bonificacions fiscals a les finques rústiques que es comprometin, mitjançant 

acords de custòdia del territori, a la conservació del seu patrimoni natural. S'han d'estudiar les 

possibilitats del pagament per serveis ambientals com a incentiu per a la gestió sostenible dels 

sistemes naturals. 

 

 


