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): lleis de patrimoni natural i territorial, lleis de qualitat ambiental,
reestructuració estratègica, simplificació normativa.
Títol: Normativa ambiental: reestructuració i redefinició
Des de la seva aparició, ara fa unes poques dècades, la normativa ambiental ha anat sobreposant
normes i ampliant el seu ventall temàtic al llarg dels anys. Tanmateix, aquest augment i ampliació de
normatives ha estat desigual depenent de la temàtica i no sempre sotmesa a la maduració científica i
tècnica d’una disciplina, l’ambiental, que per ser de recent aparició, ha experimentat canvis substancials.
Una conseqüència important ha estat un desenvolupament poc coordinat de les diferents normes, i el
que és pitjor, sense tenir un esquema de cohesió i estructura que en faciliti la seva millor comprensió
conjunta, i també per entendre bé que és d’importància essencial i quina és de compleció d’aquesta
importància.
Sovint es situa en un pla igual una llei de preservació de la biodiversitat amb una llei de control de la
contaminació llumínica. Tècnicament el valor essencial no és ni de bon tros el mateix. Cal entendre que
hi ha aspectes de la preservació del valor del medi que són la base i l’origen de la resta de lleis. Les lleis
de preservació de la natura, dels ecosistemes, dels territoris en tant que infraestructures verdes, no són
estrictament ambientals, són lleis essencials de manteniment del patrimoni essencial. Sovint la resta de
lleis ambientals són lleis que vetllen per la qualitat de les condicions ambientals d’aquests territoris. I
per tant es basen en aspectes derivats importantíssims, però de la seva qualitat. Són aspectes sovint
més fàcilment mesurables, i modificables depenent del nivell d’exigència de qualitat que ens posem. I
en això semblen més agraïts, ja que fixar nivells sobre coses relativament mesurables en certa facilitat
ens és més agraït des de la seguretat jurídica. Tanmateix, els valors de la biodiversitat, de les propietats
dels ecosistemes, dels valors territorials estan en la base.
Cal una revisió de les normes, una certa reestructuració estratègica, alguns canvis normatius rellevants
d’actualització, i també un cert nivell de simplificació o síntesi del conjunt.

