
Moció del Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny sobre la proposició de 

llei de creació de l’Agència de Natura de Catalunya 

 

 

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 19 de 

febrer de 2020, va acordar establir el seu dictamen sobre la Proposició de llei de creació de 

l’Agència de Patrimoni Natural (tram. 202- 00036/12), que ha estat publicat al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 553, de 26 de febrer de 2020. 

 

A la vista del contingut d’aquesta Proposició de llei i de la tramitació parlamentària que l’ha precedit, 

representants dels ens locals, de la societat civil i del teixit econòmic de Catalunya; sobretot 

vinculats al món rural, han expressat la seva queixa de no haver estat prou consultats en el tràmit 

previ de compareixences i han demanat l’ajornament de la seva aprovació. 

 

Catalunya necessita tenir un territori viu i dinàmic, amb un sector primari fort, que fixi persones al 

món rural i generi béns, serveis, economia i oportunitats per al desenvolupament de les persones. 

Els ramaders, els agricultors, els silvicultors, els empresaris turístics i tota la resta d’actors 

econòmics i socials del món rural són un sector estratègic, en tant que productors de béns i serveis 

indispensables per tota la societat i gestors naturals del paisatge i del territori. El diàleg és 

imprescindible en el desenvolupament de qualsevol llei, també en les que fan referència al món rural. 

 

I és que el món rural i el medi natural són de gestió molt complexa, per la gran quantitat de variables 

que cal tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, l’ús social del bosc, la regulació 

del cicle de l’aigua, la producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el canvi climàtic i 

contra el despoblament i envelliment rurals, la prevenció dels incendis forestals, etc. Així mateix, cal 

actuar en coherència amb els compromisos públics de reconeixement de l’emergència ambiental 

global i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible així com els compromisos legals derivats 

de les directives europees. Aquesta gran complexitat requereix d’una visió integradora que només és 

pot tenir si és conta amb el territori. 

 

Des del Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny volem que el nostre país respongui als 

nous reptes globals generant un nou equilibri territorial, integrant la mirada socioambiental a totes 

les accions sobre el territori, combinant la protecció del medi i les polítiques i accions de 

desenvolupament rural. Cal dotar d'oportunitats al món rural per poder tenir un país cohesionat, 

equilibrat i amb futur al mateix temps que cal dotar de coneixement al món urbà vers el món rural. 

 

Aquest objectiu només s’aconseguirà amb una cooperació real entre territoris, institucions i 

departaments de la Generalitat de Catalunya. Cal fomentar la connexió entre el món rural i el món 

urbà posant al centre les polítiques de benestar i de sostenibilitat que ens permetin garantir un futur 

digne per a tot el país. 

 

Cal compatibilitzar la conservació del medi i les activitats que s’hi desenvolupen. Les oportunitats 

ambientals, econòmiques i socials derivades de la conservació de la natura poden significar també el 

desenvolupament sostenible dels sectors agrícola, ramader i forestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per tot això, el Consell Coordinador Parc Natural del Montseny acorda: 

 

Primer. Davant la imminent aprovació al Parlament d’aquesta Proposició de llei i, havent constatat 

que la seva tramitació s’ha portat a terme amb una evident manca de difusió i participació territorial, 

demanar subsanar aquests dèficits de participació i que s’ajorni l’aprovació d’aquesta proposició de 

llei fins que no sigui consensuada amb els ens locals i els representants del territori. Que es porti a 

terme un procés de participació amb el món local i els sectors implicats en la gestió del medi natural, 

i que els Estatuts no s’aprovin sense el vistiplau dels Ajuntaments i del Consell Coordinador del Parc 

Natural del Montseny. 

 

Segon. Demanar que la Proposició de llei i el seu desenvolupament posterior s’orientin al 

desenvolupament rural sostenible. El medi ambient, el medi natural i el món rural necessiten d’una 

millor gestió que permeti superar els problemes derivats de la manca de coordinació i de la dispersió 

de competències sobre el territori. Cal unificar criteris i processos, per evitar situacions de 

descoordinació que afecten directament la qualitat en la gestió del territori.  

 

Tercer. Demanar que la Proposició de llei busqui la corresponsabilitat de tots els actors que 

intervenen en el medi natural. Que es garanteixi una representativitat adequada, amb una 

participació del món rural que parteixi de la base que aquest també és un primer interessat en la 

conservació del medi i que es faci un desplegament territorial amb una estructura ubicada als 

territoris amb més relació amb el patrimoni natural. 

 

Quart. Que el previsible augment de recursos econòmics que generarà el nou impost sobre les 

emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es destini íntegrament i de manera 

eficient a les polítiques de desenvolupament rural sostenible i de conservació de la natura aquí 

exposades. 

 

Finalment, s’acorda donar compte d’aquesta moció al President de la Generalitat, al President del 

Parlament de Catalunya, al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, als Presidents de les Diputacions de Barcelona i Girona, als Presidents dels Consells 

Comarcals del Vallès Oriental, Osona i La Selva, als alcaldes de cadascun dels municipis del Parc 

Natural del Montseny, a tots els membres del Consell Coordinador del Parcs Natural del Montseny, 

als portantveus dels grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i a totes les 

diputades i diputats del Parlament, a les presidències de les Diputacions de Barcelona i Girona i a 

totes les diputades i diputats d’ambdues administracions, a les presidències dels Consells Comarcals 

del Vallès Oriental, Osona i La Selva i a tots els Consellers d’aquestes corporacions i a les alcaldies i 

totes les regidores i regidors de cadascun dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny,  a 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

 

 

 

Seu del Consell Coordinador Parc Natural del Montseny, 15 de juny de 2020 

 


