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Situació inicial

1980. La Generalitat rep les competències i els funcionaris de l’ICONA

Situació inicial
• 0,1% del territori protegit (1 parc nacional + 2 parcs naturals

“urbanístics”). Altres figures de protecció inoperants o parcials
• La Diputació de Barcelona, el desplegament del Pla provincial de

1.963 (13 parcs naturals previstos) i el Servei de Parcs Naturals
• El Llibre blanc de la gestió de la natura als PPCC (1976) com aEl Llibre blanc de la gestió de la natura als PPCC (1976) com a

referència fonamental. Propostes de xarxes d’espais protegits: Llibre
Blanc (1976), ICONA (1978), CUC (1980), Reconeixement territorial
de Catalunya (1980),… El debat entre la via urbanística i la de lade Ca a u ya ( 980), deba e e a a u ba s ca a de a
legislació específica

Primeres actuacions de la Generalitat (1980-85)
• Legislació d’urgència sobre espais naturals. (AAEE, Garrotxa,

Pedraforca, Aiguamolls, Delta de l’Ebre, Cadí-Moixeró,...). Integració
de les dues vies. Actuacions emblemàtiques

• Dispersió competencial. Multiplicitat de models de gestió dels ENP

• Preparació de la Llei d’espais naturals



La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals
• Origen i finalitatOrigen i finalitat

• Referències

• Tramitació• Tramitació

• Característiques generals

A t é ll t• Aspectes més rellevants
– Exposició de motius

Àmbit d’aplicació– Àmbit d aplicació
– Disposicions de caràcter general (creació d’informació, plans especials de

protecció del medi natural i del paisatge, protecció de la gea i de les
è i h id t )espècies, zones humides, etc.)

– El Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
– Espais naturals de protecció especialp p p
– Consell de Protecció de la Natura
– Règim econòmic i disciplinari



Desplegament i aplicació de la LLENDesplegament i aplicació de la LLEN
• Creació del Departament de Medi Ambient (1991). Impuls decisiu per a l’aprovació

del PEIN i aplicació de la LLEN Es manté la distribució competencial fins a 1999del PEIN i aplicació de la LLEN. Es manté la distribució competencial fins a 1999

• Aprovació PEIN (1992). 144 espais. Superfície inicial protegida: 21% del territori

• Desplegament PEIN (aprovació d’una cinquantena de plans especials, propostesp g ( p q p p , p p
sobre connectivitat ecològica), aplicació en els plans urbanístics i avaluacions d’impacte
ambiental. Manca de recursos econòmics i de gestió. Creació d’alguns consorcis de
gestió. Declaracions nombroses d’espais de protecció especial

• Creació de bases de dades i de cartografies temàtiques sobre el patrimoni natural:
Banc de dades de biodiversitat, Inventari de zones humides de Catalunya, Cartografia
d’hàbitats de Catalunya Inventari d’espais d’interès geològicd hàbitats de Catalunya, Inventari d espais d interès geològic,....

• Creació del Consell de protecció de la Natura

• Sentència del TS anul·latòria del PG de Pals per vulneració art. 11 LLEN (1996)p ( )

• Implementació de la xarxa Natura 2000 a Catalunya sobre la base del PEIN i integració
de les dues xarxes (30% territori)

• Integració de la xarxa del PEIN en el planejament territorial: el Pla Territorial
General. Els sòls de protecció especial dels plans territorials parcials ( 60% del
territori)



PEIN (1992) PEIN (2014)

Natura 2000 Plans territorials parcials



Des de que la Generalitat va assumir la conservació de la natura (1980) s’han• Des de que la Generalitat va assumir la conservació de la natura (1980) s’han
produït, amb moltes dificultats, avenços substancials. La Llei d’espais naturals ha
estat un instrument bàsic; ha permès assolir fites molt importants, tot i les seves
limitacions, i no ha col·lisionat amb la legislació posterior

• Tanmateix, actualment el marc legislatiu de la conservació de natura a Catalunya
(no sols la LLEN) es troba desfasat i fragmentat L’avantprojecte de LLBPN(no sols la LLEN) es troba desfasat i fragmentat. L avantprojecte de LLBPN

• En aquests moments, però, la prioritat no ha de ser legislar, sinó salvaguardar i
consolidar els avenços assolits durant els darrers 30 anys, atès l’actualç y ,
retrocés general conseqüència d’unes polítiques de gestió de la natura clarament
regressives que se sumen als problemes històrics no resolts

• Situació d’emergència pel que fa als espais naturals de protecció especial
(Informe GEPEC), però també crítica en relació amb els altres espais protegits i el
Patrimoni natural en generalg

Declaració a favor del Patrimoni natural de Catalunya (2014):
" aturar i revertir amb urgència les polítiques que menen al...aturar i revertir amb urgència les polítiques que menen al
deteriorament del patrimoni natural del país”


