ANNEX. Sol·licitud per a poder participar a: ESCENARI AMBIENTAL

FÒRUM 2.012 CATALUNYA 21 - TERRITORI I URBANISME - ESTAT I ALTERNATIVES

Nom del participant: Xavier Mayor
Temàtica tractada (tipus paraules clau): Avaluació ambiental estratègica, plans urbanístics, 2ona
generació d’AAE, disfuncions, ineficiència.
Títol: Avaluació ambiental estratègica: necessitat d’una revisió.
L’Avaluació ambiental estratègica va aparèixer amb força a mitjans de la primera dècada del segle.
Aquest nou instrument ens donava la oportunitat d’incidir en la millora ambiental i la maduració de la
sostenibilitat de manera preventiva a un nivell impensable tan sols uns anys abans.

Tanmateix, una dècada desprès d’aplicació el resultat no és satisfactori. L’AAE, que s’entén com un
procés en el qual els avaluadors ambientals han d’interaccionar activa i positivament en l’elaboració dels
Plans i programes corresponents, ha estat corrompuda per diferents factors. En primer lloc, una
exhaustivitat innecessària i de dubtosa eficiència en els seus continguts, fa que a hores d’ara sigui
imprescindible i urgent abordar amb fermesa l’evolució cap a una Segona generació d’AAE. I a més
aquest fet limita la capacitat i credibilitat dels equips avaluadors per tal de poder incidir activament en el
desenvolupament dels plans i programes. En segon lloc, un desacoblament entre els pressupostos
possibles per fer les AAEs en relació a la càrrega de feina que cal assumir. També, una disfunció molt
aparent entre aquests pressupostos i la durada, sovint exagerada i dilatada per raons que no tenen
sempre una justificació ni tècnica ni de procediment, fins a la seva aprovació definitiva.

Cal revisar els continguts dels informes corresponents, cal revisar els conceptes i criteris. Cal madurar
l’expertesa dels avaluadors. Cal que els promotors assumeixin la seva responsabilitat en valorar
convenientment les tasques a realitzar, també econòmicament i quant al sistema de pagament. Cal que
tots els actors implicats valorin aquesta aportació ambiental en la confecció millor dels plans i
programes, una millor confecció que té sempre el rerafons de millores en el bé públic, de la mateixa
manera que el tenen la educació o la salut, molt millor valorades en l’ideari general de la nostra societat.

