
Reclamem l’aprovació urgent de  

l’Agència de la Natura de Catalunya 

 

Mai com ara havien sigut tan urgents les polítiques ambientals per assegurar el benestar social. La 

COVID-19 n’és la prova, però es preveuen impactes encara més greus en un futur immediat si no 

s’actua de manera ràpida i efectiva. Els discursos en contra de la necessitat d’aquestes polítiques són 

temeraris i responen únicament a l’interès privat per sobre de l'interès comú. Conservar la natura és 

conservar la nostra salut i la de les generacions que vindran. 

L’Agència de la Natura de Catalunya només és un instrument entre molts d’altres que han de servir 

per fer una transició cap a un model de vida sostenible i una societat justa. Fa més de tres anys que 

la majoria de grups parlamentaris estan treballant en la preparació d’aquesta llei, comptant amb la 

participació dels diferents actors del territori i donant resposta a una petició històrica del sector 

acadèmic i ambiental i de bona part de la societat. 

Per a trobar un consens de mínims que facilités la seva aprovació, l’Agència, únicament, desplega les 

competències en medi natural que actualment té el Departament de Territori i Sostenibilitat i no 

modifica el règim competencial d’altres departaments ni de l’administració local (cal destacar que 

la gestió forestal segueix sota la responsabilitat del Departament d’Agricultura i el Centre de la 

Propietat Forestal). Així doncs, és imprescindible defensar el text consensuat des de fa mesos i no 

trencar l’acord per pressions d’última hora que només pretenen dificultar la seva aprovació.  

L’Agència també respon a la necessitat de tenir una administració àgil i eficaç que tingui capacitat 

pressupostària i que generi procediments menys burocratitzats. Així mateix, la creació de l’Agència, 

prevista en l’actual Pla de Govern, ha de facilitar la implementació dels compromisos del Govern i del 

Parlament de Catalunya en matèria ambiental per al compliment obligat de la legislació, i actuar en 

coherència amb els compromisos públics de reconeixement de l’emergència ambiental global i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible així com els compromisos legals derivats de les directives 

europees. 

Entenem que l’Agència i les polítiques de conservació han de ser un impuls definitiu del 

desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals. En termes econòmics està calculat que per cada 

euro de despesa pública que es destina als espais protegits se’n generen 10 en forma d’aportació a 

l’economia del territori, ja sigui amb la creació de llocs de treball directes o indirectes, serveis 

ambientals, etc. 

Per tant, totes les entitats, institucions i persones sotasignats reclamem al Govern de Catalunya i al 

Parlament de Catalunya l’aprovació immediata de la proposició de Llei de creació de l’Agència de la 

Natura. 
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