Nota de premsa de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola davant la nova Llei
òmnibus i l’endarreriment de l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Medi Natural
i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)
Des de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola veiem amb profunda preocupació
l’anunci fet en els darrers dies pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per impulsar
una “llei òmnibus” de simplificació administrativa a fi d’agilitzar i reduir tràmits urbanístics i
ambientals.
Així, segons les paraules del conseller, la simplificació administrativa es farà a causa de l’aturada
que ha provocat la Covid-19 i per impulsar l’activitat econòmica, ja que “hi ha algunes tramitacions
que s’allarguen d’una manera absurda i que fan esgotar la paciència de bons projectes públics o
privats al territori”. Per tant, el que es pretén és desregular les garanties legislatives dels projectes
urbanístics per tal d’accelerar-ne la tramitació. Això pot ser una via per eliminar o retallar els
períodes de consulta i presentació d’al·legacions així com els processos de participació ciutadana,
que s’han revelat en molts casos fonamentals a l’hora de detectar irregularitats i garantir la
preservació del medi natural.
En el cas del Parc Natural de la Serra de Collserola, això és especialment greu tant per la seva
ubicació com pel seu estat de conservació, ja que molts dels projectes urbanístics en marxa es
generen amb fins especulatius i amb dubtosa adequació a la normativa d’impacte ambiental i, per
tant, és clau que es mantinguin les màximes garanties administratives per poder preservar el ja
molt malmès estat del Parc.
A més, recordem que en el cas del Parc Natural de Collserola està pendent l’aprovació definitiva
del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola (PEPNat), que havia d’estar enllestit fa vuit anys i que actualment es troba aprovat
provisionalment des de fa gairebé un any i pendent d’aprovar definitivament per part de la
Generalitat, sense que se sàpiga molt bé per què no es fa l’aprovació definitiva. En l'actual context
d'emergència ambiental i climàtica, el PEPNat és una eina imprescindible, cabdal per a l'equilibri
ambiental i ecosistèmic de l’àrea metropolitana.
Entenem que, amb el PEPNat encara pendent d’aprovar definitivament, i per tant amb menys
protecció jurídica, pot ser molt perillós per al Parc Natural de Collserola l’aprovació d’aquesta llei
òmnibus, que permetria posar en marxa actuacions i projectes que en unes altres condicions no es
durien a terme per no ajustar-se a la normativa.
Per tant, demanem:


Que la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i
de la resta de municipis s’emplacin a resoldre aquesta situació i que s'aprovi definitivament
el PEPNat de Collserola i la modificació del PGM (Pla General Metropolità) associada.



Que es paralitzi la posada en marxa de la Llei òmnibus i que es mantinguin les mateixes
condicions per fer les tramitacions urbanístiques amb totes les garanties, sense desregular
els paràmetres actuals de protecció del medi natural.

L’actual crisi provocada per la Covid-19 ens ha de fer plantejar com volem que sigui el nostre
territori, i rebutgem que els objectius d’impulsar l’activitat econòmica, del lliure mercat i del
creixement insostenible (que ha conduït a la crisi actual) passin per davant de les consideracions
ambientals, de la preservació de la salut del medi i de la destrucció i la pèrdua de biodiversitat del
territori.
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