15. JUSTÍCIA AMBIENTAL I DEUTE ECOLÒGIC
Document de treball

DIAGNOSI
Coneixement
El nivell de coneixement de la justícia ambiental a Catalunya és baix, és un tema poc estudiat i
menys documentat. L’evolució de la justícia ambiental ha estat poc analitzada. El concepte de
deute ecològic és desconegut per la immensa majoria de la població, atès que els mitjans no
en parlen (per contra, parlen contínuament del deute o dèficit econòmic i s’informa la societat
sobre la seva evolució). El deute ecològic anual de Catalunya és molt gran, i l’acumulat és
enorme, però no ha estat mai calculat ni reconegut. L’Observatori del Deute en la Globalització,
creat l’any 2000, amb el suport de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, elabora
anàlisis crítiques de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs
visibles i invisibles del sistema polític i econòmic, amb voluntat d’incidència política i denúncia
dels actors polítics i econòmics que identifiquen com a responsables.
Estat i tendències
El nivell percebut de justícia ambiental a Catalunya és baix, però ha estat poc estudiat i menys
documentat. Bon part de la normativa ambiental té una escassa aplicació, ho denuncien
reiteradament les Ong ecologistes. Són molt rares les sentències per delicte ecològic, tot i que
se’n comenten freqüentment. La fiscalia de medi ambient de Catalunya és inoperant, i les
unitats dels Mossos dedicades als delictes ecològics són minses, i solen actuar a partir de
denúncies. Els agents rurals tenen competències més limitades. La legislació d’espais naturals
és obsoleta i el seu regim sancionador inaplicable. El nivell és baix, i l’acció pública per fer
complir la normativa ambiental té moltes traves.
L’evolució del deute ecològic de Catalunya és desconeguda. Des de 2005, quan es va publicar
la petjada ecològica de Catalunya no s’ha tornat a calcular. Aleshores, la petjada ecològica
estàndard era de 7,7 vegades la superfície de Catalunya i per tant, el deute ecològic superava 6
vegades la superfície del país equivalent. Des d’aleshores disposem de dades estatals, que
mostren una tendència negativa, amb una forta inflexió en la crisis de 2008, però no tenim
dades de Catalunya. Enguany (2020) les mesures aplicades per la Covid-19 es previsible que
provoquin una certa reducció del deute ecològic.
Polítiques

No hi ha polítiques formalitzades relatives al deute ecològic, però algunes de les polítiques de
sostenibilitat poden assimilar-s’hi. Significativament, el concepte de deute ecològic no apareix
els ODS, ni en documents polítics relacionats.
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FITES
- La justícia ambiental és un objectiu que incideix efectivament en tots els àmbits sectorials
que poden generar efectes negatius sobre el medi ambient, siguin directes o indirectes.
- S’assumeix íntegrament el deute ecològic amb els països empobrits del Sud global, i es
despleguen polítiques de frugalitat inspirades amb els principis de la justícia social i la justícia
ambiental.
- La fiscalia de medi ambient, dotada de mitjans, i amb la col·laboració activa del poder
executiu, persegueix d’ofici els delictes ambientals, sobretot els ecològics més greus, i treballa
al servei de la societat, amb la col·laboració lleial dels cossos policials.
- L’acció pública (cívica, social, etc) per denunciar les normes ambientals que s’incompleixen
és propiciada i incentivada.
- Es redueix el deute ecològic de Catalunya al 50% pel 2030 i el 90% el 2050.
- La petjada ecològica es redueix el 30% l’any 2030 i el 70% el 2050, respecte els valors de
referència publicats el 2005 (dades de 2003).

ACCIONS ESTRATÈGIQUES
- Calcular i publicar cada any el deute ecològic, explicar i difondre’n les tendències.
- Modificar el codi legal per facilitar l’acció pública (individual i de les entitats que vetllen per la
justícia social i ambiental) per denunciar les normes ambientals que no es compleixen.
- Dotar de mitjans a la fiscalia de medi ambient per tal que pugui perseguir d’ofici els delictes
ambientals, sobretot els ecològics més greus, per la via penal.
- Contribuir a la justícia ambiental mitjançant la denúncia i la incidència sobre les activitats
extractives d’empreses, i el suport a les organitzacions de defensa, així com els activistes
ambientals amenaçats, especialment les dones.
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