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1. Introducció i metodologia 

El mes de juliol de 2020 es va aprovar la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya. 

L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la 

gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit 

continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la 

biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives 

dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. 

Segons estableix la Llei, l’ANACAT s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que 

n’aprovi els estatuts. L’any 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya va iniciar el procés 

de redacció dels estatuts amb l’objectiu que l’ANACAT es constitueixi l’any 2024. 

1.1. Antecedents i context 

Els estatuts de l’ANACAT regularan una àmplia diversitat d’aspectes sobre el funcionament 

d’aquest nou organisme, sempre d’acord amb el que estableix la Llei 7/2020 i altres normes 

pròpies de les administracions públiques. 

Dels aspectes que regularan els estatuts de l’Agència, n’hi ha alguns de relacionats amb la 

governança i el desplegament territorial del nou ens que el Govern de la Generalitat ha 

considerat útil i necessari debatre mitjançant un procés de participació ciutadana. 

1.2. Objectius del procés participatiu 

Els objectius d’aquest procés de participació ciutadana són: 

 Implicar els agents clau en conservació de la natura a Catalunya en el procés de creació 

de l'Agència i informar-los de tots els passos previstos fins a la seva constitució. 

 Recollir i debatre propostes sobre la governança de l’Agència, que es tindran en 

consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics. 

 Recollir i debatre propostes sobre la presència i el desplegament territorial de l’Agència, 

que es tindran en consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics. 

Aquest procés participatiu no ha abordat els aspectes següents: 

 Un debat sobre aspectes ja definits a la Llei 7/2020. 

 Altres qüestions i procediments interns propis de l’Administració. 
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1.3. Eixos i temàtiques de debat 

De tots els aspectes que regularan els estatuts de l’ANACAT, aquells més directament 

relacionats amb la governança i el desplegament territorial de l’Agència són els que es van 

debatre durant el procés de participació ciutadana. Concretament, els eixos i temàtiques de 

debat van ser els que es mostren a la taula següent.  

 

Eix Temàtiques de debat Aspectes tractats 

ÒRGANS DE GOVERN  

DE L’AGÈNCIA AMB 

PARTICIPACIÓ D’AGENTS 

SOCIALS I CIENTÍFICS 

Comissió Social 
Funcions, funcionament i composició 

d’aquest òrgan col·legiat de govern 

Comissió Científica 
Funcions, funcionament i composició 

d’aquest òrgan col·legiat de govern 

ÒRGANS TERRITORIALS 

DE PARTICIPACIÓ I 

MECANISMES DE 

SUPORT I 

COL·LABORACIÓ  

AMB AGENTS SOCIALS 

I ENS LOCALS 

Òrgans descentralitzats 

i de col·laboració activa 

Funcions, funcionament i composició 

d’aquests òrgans territorials de 

participació  

Mecanismes de suport i 

col·laboració amb entitats, 

empreses i persones 

Instruments que es podrien crear o 

millorar per incentivar la implicació 

social en la conservació i gestió del 

medi natural 

Mecanismes de suport i 

col·laboració amb ens locals 

Instruments que es podrien crear o 

millorar per incentivar la implicació  

dels ens locals en la conservació i 

gestió del medi natural 

DESPLEGAMENT 

TERRITORIAL  

DE L’AGÈNCIA 

Estructura territorial 

desitjable 

Àmbits geogràfics que podrien 

estructurar l’Agència per garantir una 

administració àgil, útil i eficaç arreu del 

territori 

Serveis oferts per les 

oficines territorials 

Serveis que haurien d’oferir les oficines 

o delegacions territorials de l’Agència 

Serveis i canals  

no presencials  

Serveis i canals no presencials  

que hauria d’oferir l’Agència 

Relacions amb altres 

organismes presents  

al territori 

Altres organismes presents al territori 

amb els quals s’haurien de relacionar 

les noves oficines de l’Agència 

 

A banda d’aquests tres eixos principals de debat, també es va oferir la possibilitat als 

participants de plantejar propostes sobre altres temàtiques d’interès.  
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1.4. Fases i instruments del procés participatiu 

El procés participatiu s’ha dividit en tres fases, cadascuna amb uns objectius específics. Per a 

cada fase s’han dissenyat i desenvolupat diversos instruments informatius i participatius, tal 

com es mostra a la taula següent. 

 

Fase Objectiu Instruments informatius/participatius 

FASE 

INFORMATIVA 

Període: 

11-10-2022 a  

02-11-2022 

Donar a conèixer als 

actors interessats i a 

la ciutadania els 

objectius del procés 

participatiu,  

els temes tractats i 

les diverses vies per 

participar-hi. 

Sessió informativa del procés participatiu 

En línia, 26.10.2022 

Document de base del procés participatiu (pdf) 

Portal Participa amb informació del procés: 

https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura 

FASE 

DELIBERATIVA 

Període: 

03-11-2022 a  

22-12-2022 

Recollir propostes 

dels actors 

interessats i de la 

ciutadania en general 

Sessions territorials presencials (8): 

• Terres de l'Ebre | Tortosa, 03.11.2022 

• Alt Pirineu | La Seu d’Urgell, 10.11.2022 

• Penedès | Vilafranca del Penedès, 15.11.2022 

• Lleida | Lleida, 22.11.2022 

• Catalunya Central | Vic, 24.11.2022 

• AMB – Barcelona | Barcelona, 28.11.2022 

• Camp de Tarragona | Constantí, 01.12.2022 

• Girona | Girona, 13.12.2022  

Sessions sectorials en línia (2): 

• Món científic | En línia, 15.12.2022 

• Ens locals | En línia, 20.12.2022 

Espai al portal Participa per rebre propostes 

FASE  

DE RETORN  

Període: 

23-12-2022 a  

31-03-2023 

Fer arribar els 

resultats del procés 

participatiu als 

participants i agents, 

i explicar com s’han 

considerat les 

aportacions rebudes 

(retorn). 

Informes de resultats de cada sessió  

Informe global de resultats del procés participatiu 

Informe de retorn del procés participatiu  

(en elaboració) 

 

 

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa2t4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--101df19a13ff8d6f9dae607364920358b769c42d/ANACAT-Estatuts_PParticipatiuExtern_DocBase_10102022.pdf
https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura
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1.5. El portal Participa i la seva funció per rebre propostes 

El portal Participa ha disposat d’una pàgina específica dedicada a aquest procés participatiu, 

accessible a https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura. Aquest portal tenia i té una 

triple funció: 

• Informar sobre el procés participatiu: objectius i destinataris, documents de suport, 

calendari de sessions, etc. 

• Oferir un espai virtual per plantejar propostes (secció “Fes una proposta”): per a totes 

aquelles persones que no poguessin assistir a les sessions previstes i volguessin donar la 

seva opinió. O per a aquelles persones que hi haguessin assistit, però també volguessin 

ampliar el seu punt de vista. Aquest espai virtual va estar operatiu del 03 de novembre de 

2022 al 22 de desembre de 2022.  

• Difondre els resultats del procés participatiu: actes de les sessions, informes de resultats, 

document de retorn, etc. 

Així mateix, al portal Participa s’hi van anar publicant totes les propostes plantejades a les 

sessions territorials.  

Aquest informe pretén recollir i mostrar totes les propostes rebudes a través del portal 

Participa. 

 

https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura
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2. Perfil dels participants 

Aquest capítol exposa breument el llistat d’agents que han fet arribar propostes a través del 

portal Participa. 

 

Agent 
Data 

publicació 
propostes 

Núm. propostes 
 presentades 

Universitat de Barcelona - Grup 
de Geobotànica i Cartografia de 
la Vegetació (GEOVEG) 
(Albert Ferré Codina) 

17/10/2022 1 proposta  
(amb un document annex que la 
desenvolupa) 

Fundació Miranda  
(Carles Saura) 

14/11/2022 3 propostes 

Associació Forestal  
de les Comarques de Tarragona 

2/12/2022 1 proposta 

Unió de Pagesos 5/12/2022 19 propostes  
(exposades en un document annex 
responent a diverses preguntes de 
debat) 

Xarxa per a la  
Conservació de la Natura (XCN) 

16/12/2022 4 propostes 

Ajuntament de Baix Pallars  
(Anna Sentinella, alcaldessa) 

19/12/2022 1 proposta  
(amb un document annex que la 
desenvolupa) 

Geoparc Orígens  
(Xavier Mir, coordinador científic) 

21/12/2022 2 propostes 

Leonardo (títol personal) 21/12/2022 1 proposta 

Institució Catalana d’Estudis 
Agraris (ICEA) 

22/12/2022 4 propostes  
(amb un document annex que les 
desenvolupa) 

 

Així doncs, 8 agents i 1 persona a títol personal han participat plantejant propostes a través 

del portal Participa. Per aquesta via s’han rebut un total de 36 propostes. 
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3. Recull de propostes 

A través de l’espai “Fes una proposta” del portal Participa, que va estar actiu entre 03 de 

novembre de 2022 i el 22 de desembre de 2022, s’han recollit un total de 36 propostes, que 

són les que es mostren tot seguit. Les propostes les publicaven, directament, els diversos 

agents participants. 

Una part de les propostes es van publicar, una per una, al portal Participa. En canvi, en alguns 

casos, les propostes estaven incloses en documents annexos que els participants havien 

adjuntat. 

La numeració de les propostes segueix un ordre cronològic de publicació, si bé en 

aquest capítol s’han agrupat per eixos i temàtiques de debat. 

3.1. Comissió Social de l’Agència 

Segons l’article 4.5 de la Llei 7/2020, els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya han de 

determinar la composició de la Comissió Social, que ha de tenir un màxim de trenta membres. 

S'ha de garantir una representació suficient i representativa del conjunt d'actors, incloent-hi 

com a mínim representants de la propietat rural, dels sectors agrari, forestal, pesquer, 

naturalista i conservacionista, ecologista, excursionista i turístic, i de les activitats marítimes. 

D’acord amb l’article 4.8, els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya han de 

determinar el mecanisme de relació de la Comissió Social amb el Consell de Direcció, a fi de 

garantir llur participació en la presa de decisions del Consell. 

Tot seguit es mostren les propostes recollides en relació amb la Comissió Social.  

 

Proposta 

Participa_6 

Fer que la Comissió Social participi en la formulació de les directrius, 

propostes normatives, etc. que promogui l’ANACAT 

Descripció La Comissió Social hauria de poder formular propostes en matèries de 

l’àmbit de l’Agència i emetre informes sobre propostes que faci l’Agència 

(directrius i propostes normatives, instruments de planificació, gestió, 

recuperació i restauració, etc.). Ser informada de la situació del patrimoni 

natural, dels resultats de l’aplicació de les mesures de gestió, etc.. 

Agent Unió de Pagesos 
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Proposta 

Participa_7 

Incloure en la Comissió Social un mínim de quatre membres per a la 

representació del sector agrari i forestal 

Descripció Es proposa que hi hagi un mínim de quatre membres per a la 

representació del sector agrari i forestal; tres membres correspondrien a 

les organitzacions professionals agràries més representatives i un 

membre pel sector forestal. Les organitzacions professionals agràries més 

representatives serien aquelles que obtinguin el 15%, com a mínim, del 

total dels vots vàlids emesos en les eleccions agràries. El membre pel 

sector forestal seria representant de l’organització de propietaris forestals 

que hagi obtingut el major nombre de vots en el sistema d’elecció de 

representants dels propietaris forestals privats establert a la Llei 7/1999, 

de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal. 

 

(Val a dir que una persona, amb nom “Just”, va respondre via Participa 

aquesta proposta indicant que “Dins de la comissió social hauria de tenir 

igual o major rellevància el sector forestal respecte el sector agrícola, ja 

que la superfície susceptible de protecció és molt més gran en el context 

forestal. I també les afectacions que tindrà l'Agència sobre les activitats 

forestals seran més àmplies que en l’activitat agrícola.” 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_8 

Garantir que les persones que participen a la Comissió Social hi són 

en representació d’un col·lectiu, no a títol individual 

 Descripció Caldria buscar mecanismes per acreditar-ho. Els poders públics hauran de 

disposar de fórmules objectives i no arbitràries per atorgar la participació 

per a cada col·lectiu d’actors a la Comissió Social. La participació de 

persones a títol privat, per la seva expertesa, hauria de ser puntual per 

informar sobre els temes concrets que interessi conèixer a la Comissió 

Social i a petició d’aquesta. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_9 

Dotar la Comissió Social d'una funció consultiva 

 Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 
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Proposta 

Participa_10 

Atorgar a la Comissió Social suport material i personal per exercir les 

seves funcions, incloent l'assessorament de la Comissió Científica i 

del personal tècnic de l'ANACAT 

 Descripció La Comissió Social hauria de ser assessorada i informada per la Comissió 

Científica i pel personal de l’Agència amb suficient antelació per poder 

valorar i opinar quan hagi d’emetre informes sobre propostes de l’Agència 

que han de ser aprovades pel Consell de Direcció. L’Agència de la Natura li 

hauria de donar el suport material i personal necessari per a l'exercici de 

les seves funcions. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_25 

Garantir una àmplia representació del tercer sector ambiental dins 

la Comissió Social de l’ANACAT 

 Descripció Les entitats del tercer sector ambiental han d'estar àmpliament 

representades a la Comissió Social. Les entitats de custòdia del territori 

gestionen actualment més de 41.000 ha, gran part d’elles dins espais de la 

Xarxa Natura 2000 i fan importants tasques de conservació allà on 

l’administració pública li és difícil poder actuar. Cal implicar tots els actors 

involucrats en la gestió dels espais naturals i fomentar models de 

governança compartida amb les entitats que treballen sobre el terreny. 

Agent Xarxa per a la Conservació de la Natura 

3.2. Òrgans territorials de participació i mecanismes de suport 

i col·laboració amb agents socials i ens locals  

Diu el pròleg de la Llei 7/2020 que “la conservació del patrimoni natural no es troba en mans 

únicament de la Generalitat”. 

L’art. 5.1. de la Llei concreta que “l’Agència de la Natura de Catalunya, per a exercir les seves 

funcions, ha de promoure la participació, d'acord amb els seus estatus i la normativa vigent, 

de les administracions públiques i les entitats locals, els consorcis, les entitats privades sense 

afany de lucre i, si es tracta de terrenys de titularitat privada, del propietari, arrendatari o 

titular d'un dret real que impliqui possessió”. 

I a l’art. 5.2 es diu que “l’Agència s’ha de dotar dels recursos, humans i d'altra naturalesa, 

necessaris per a desplegar una governança que fomenti la col·laboració activa amb els actors 

de cada territori”. 
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3.2.1. Òrgans descentralitzats i de col·laboració activa 

D’acord amb l’art. 5.2, els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya han d'establir la 

creació d'òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa en la presa de 

decisions de la societat civil i el conjunt d'actors del territori en els diversos àmbits en què 

s'estructura territorialment l'Agència. 

Tot seguit es mostren les propostes recollides en relació amb aquests òrgans descentralitzats.  

Proposta 

Participa_5 

Crear comissions socials territorials com a òrgans col·legiats i amb 

les entitats i empreses més representatives del sector de cada 

territori 

Descripció Si es proposen en els eixos de debat òrgans i mecanismes de participació 

i col·laboració amb entitats, empreses i persones, és necessari la creació 

de comissions socials territorials en les quals hi estiguin representades les 

entitats i empreses més representatives de cada territori i que tinguin 

totes les potestats d'un òrgan col·legiat contemplat en la Llei 26/2010. 

Agent Associació Forestal de les Comarques de Tarragona 

 

Proposta 

Participa_21 

Convocar els òrgans descentralitzats quan s’hagi d’informar o 

consultar alguna qüestió que afecta el seu àmbit territorial 

Descripció Cal garantir que hi hagi un òrgan descentralitzat de participació i de 

col·laboració a cada vegueria (d’acord amb l’article 5.2 de la Llei 7/2020) i 

que es puguin convocar quan s’ha d’informar, consultar alguna qüestió 

que afecta al seu àmbit i disposin d’una via oberta per fer arribar les seves 

propostes als òrgans de govern de l’Agència. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_22 

Garantir que els òrgans descentralitzats disposin d’una via oberta 

per fer arribar les seves propostes als òrgans de govern de l’Agència 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 
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Proposta 

Participa_23 

Garantir que les persones que participen als òrgans descentralitzats 

hi són en representació d’un col·lectiu, no a títol individual 

Descripció S’hauria de garantir que les persones que participen als òrgans de 

participació hi són en representació d’un col·lectiu i no a títol individual, 

i caldria buscar mecanismes per acreditar-ho. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_24 

Dotar els òrgans descentralitzats d'una funció consultiva sobre els 

temes de l’àmbit de l’Agència que afectin el territori en concret 

(vegueries) 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 

 

3.2.2. Mecanismes de suport i col·laboració amb entitats, empreses i 

persones 

Entre les funcions de l’Agència establertes a l’article 3.1 de la Llei que preveuen la col·laboració 

amb empreses, entitats i persones, hi ha una (3.1.c) que és “impulsar les accions de 

conservació del patrimoni natural i la biodiversitat portades a terme per les entitats sense 

ànim de lucre, els ens locals, les organitzacions comunals, les empreses, els propietaris de 

finques rústiques i el sector agrari, cinegètic i forestal, i la cogestió en l'àmbit marítim i 

pesquer, en les matèries que siguin de la seva competència, i donar-hi suport, i també 

promoure la custòdia del territori, la conservació comunitària i la conservació privada”.  

Així mateix, l’art. 3.2 estableix que “les funcions de gestió del patrimoni natural i de la 

biodiversitat [de l’ANACAT] s'exerceixen amb la col·laboració dels propietaris i gestors 

sectorials, i dels altres actors que operen al territori [...]”. 

Tot seguit es mostren les propostes recollides en relació amb els mecanismes de suport i 

col·laboració amb entitats, empreses i persones.  

Proposta 

Participa_18 

Facilitar informació sobre les formes de millorar la conservació del 

patrimoni natural i demostrar el resultats de l’aplicació de les 

mesures de conservació basats en dades científiques 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 
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Proposta 

Participa_19 

Establir indemnitzacions per a productors quan la conservació del 

patrimoni natural comporti limitacions en el desenvolupament 

normal de l’activitat agrària 

Descripció En el cas que la conservació del patrimoni natural comporti limitacions en 

el desenvolupament normal de l’activitat agrària, de la qual deriven 

pèrdues, minves de collites, o bé increment de costos, establir la 

corresponent línia d’indemnització. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_20 

Elaborar els plans de gestió dels espais naturals protegits amb la 

participació i el consens del sector agrari 

Descripció Els Plans de Gestió dels espais naturals protegits han de comptar amb 

participació en la seva elaboració i consens amb el sector agrari, i han 

d’establir les mesures agroambientals amb les corresponents 

compensacions econòmiques justes d’acord amb la normativa europea. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_30 

Articular projectes conjunts entre l'ANACAT i els Geoparcs Mundials 

de la UNESCO atès que aquests últims desenvolupen eines per la 

conservació i recerca del patrimoni geològic i la resta de valors 

patrimonials 

Descripció Els Geoparcs desenvolupen eines per la conservació i recerca del 

patrimoni geològic i la resta de valors patrimonials del seu territori, 

implementen estratègies educatives i de divulgació del patrimoni i 

contribueixen al desenvolupament sostenible del territori. Donat que són 

entitats ambientals acreditats per la UNESCO, considerem que l’ANACAT, 

per sumar esforços, hauria d’articular projectes de forma conjunta amb 

els Geoparcs quan aquesta actuï en aquests territoris. 

Agent Geoparc Orígens 

 

3.3. Desplegament territorial de l’Agència 

La Llei 7/2020 estableix en el seu article 4.2 que els estatuts de l'Agència de la Natura de 

Catalunya han de determinar i regular [...] l’estructura orgànica interna i el règim de 

funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels principis de desconcentració de 

funcions, participació i proximitat territorial.  
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De la interpretació de l’art. 5.2 referit als òrgans descentralitzats (vegeu 3.2.1), es dedueix que 

l’Agència s’estructurarà territorialment en diversos àmbits. 

Així doncs, l’Agència s’estructurarà en àmbits territorials (si bé la Llei no especifica quins han 

de ser aquests àmbits) i el funcionament del nou ens s’haurà de regir, entre d’altres, pel 

principi de proximitat territorial.  

3.3.1. Estructura territorial desitjable 

L’Agència s’estructurarà en àmbits territorials, però la Llei 7/2020 no especifica quins han de 

ser aquests àmbits. Per tant, s’interpreta que seran els estatuts els que els hauran de 

determinar. Tot seguit es mostren les propostes recollides en relació amb l’estructura 

territorial desitjable.  

Proposta 

Participa_11 

Utilitzar les vegueries per a l'organització territorial dels serveis 

oferts per l’Agència 

Descripció Els àmbits haurien de ser les vegueries d’acord amb la Llei 30/2010, del 3 

d'agost, de vegueries que estableix que la Generalitat adopta la divisió en 

vegueries per a l'organització territorial dels seus serveis. 

Agent Unió de Pagesos 

 

3.3.2. Serveis oferts per les oficines territorials 

La Llei no parla d’oficines, delegacions ni seus territorials de la futura Agència, ni tampoc fixa 

quins serveis hauran d’oferir aquestes oficines desplegades arreu del territori. Simplement es 

limita a determinar que el funcionament del nou ens s’ha de regir, entre d’altres, pel principi 

de proximitat territorial. 

Tot seguit es mostren les propostes recollides en relació amb les funcions que haurien 

d’exercir i els serveis que haurien d’oferir les oficines territorials.  

Proposta 

Participa_12 

Aprofitar oficines existents del Departament d’Acció Climàtica per a 

les seus territorials de l’ANACAT amb l’objectiu d’optimitzar recursos 

Descripció Si s’organitza una estructura d’oficines territorials físiques, una a cada 

vegueria, cal optimitzar recursos (utilitzar oficines ja existents del Dept. 

d’Acció Climàtica com oficines comarcals, seus dels serveis territorials, 

oficines dels parcs naturals) i avaluar la necessitat que estiguin obertes 

permanentment o uns dies i/o hores a la setmana. S’haurien d’establir el 

mínim nombre d’oficines, optimitzar els recursos, de manera que es 

permeti que l’Agència exerceixi les seves funcions de forma eficient. 

Agent Unió de Pagesos 
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Proposta 

Participa_13 

Atorgar a les oficines territorials de l’ANACAT la funció d’assessorar 

propietaris i arrendataris de terrenys sobre les funcions de 

conservació del medi natural i la possibilitat de signar acords de 

conservació 

 Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_14 

Atorgar a les oficines territorials de l’ANACAT la funció d’informació i 

suport en la tramitació dels ajuts pel finançament d'actuacions per a 

la restauració, conservació i millora dels espais naturals, i la 

divulgació de futures línies d’ajuts 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_15 

Atorgar a les oficines territorials de l’ANACAT la funció de divulgació 

del coneixement i la sensibilització en relació amb la gestió del medi 

natural 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 

 

Proposta 

Participa_29 

Valorar la Casa de la Sal de Baix Pallars com a seu ideal de l'ANACAT, 

en un territori que concentra moltes figures de protecció i afectat 

pel despoblament 

Descripció Descentralitzar-la en un municipi rural amb tendència al despoblament i 

cèntric entre les comarques de l’Alt Pirineu. La casa de la sal, l'edifici més 

gran d'ús no religiós de les comarques pallareses. Té tres plantes de 640 

m2 on està ubicat el Museu de la Sal que posa en valor la manera 

artesanal de fer sal de muntanya. És a la segona planta on es podria 

instal·lar la seu de l'ANACAT. Una oportunitat per revertir el 

despoblament i possibilitar l'oferta laboral a Baix Pallars. 

Agent Ajuntament de Baix Pallars 
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3.3.3. Serveis i canals no presencials 

La flexibilitat de la descentralització també permetria la possible existència d’oficines 

“virtuals”, no ubicades en cap indret concret, i serveis oferts a través de canals no presencials. 

Tot seguit es mostren les propostes recollides en relació amb els serveis i canals no 

presencials.  

Proposta 

Participa_17 

Crear un espai web amb tota la informació referent a l’Agència, el 

patrimoni natural, els tràmits, ajuts, etc. 

Descripció A part de la xarxa física d’oficines, un espai web amb tota la informació 

referent a l’Agència, el patrimoni natural, els tràmits, ajuts vinculats a 

l’Agència. 

Agent Unió de Pagesos 

 

3.3.4. Relacions amb altres organismes presents al territori 

Un darrer aspecte en clau territorial serien les relacions de les delegacions de l’Agència amb 

altres organismes presents al territori com ara ajuntaments, consells comarcals o delegacions 

territorials d’altres organismes de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit es mostren les 

propostes recollides en relació amb aquesta temàtica. 

Proposta 

Participa_16 

Establir una relació d'informació i col·laboració entre les oficines 

territorials de l’Agència i altres organismes presents al territori 

(ajuntaments, consells comarcals, etc.) 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Unió de Pagesos 
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3.4. Altres temàtiques d’interès 

A banda dels tres eixos principals de debat, també es va oferir la possibilitat als participants 

de plantejar propostes sobre altres temàtiques d’interès, que són les que es mostren tot 

seguit. 

Proposta 

Participa_1 

Dotar l'Agència d'un organisme que aglutini el coneixement en 

hàbitats, vegetació i flora més enllà de les estructures actuals 

(universitats, centres de recerca, consultories, plataformes digitals, 

etc.) 

Descripció La proposta és que l'Agència es doti d’un organisme de referència que 

aglutini el coneixement sobre flora, vegetació i hàbitats, més enllà de les 

estructures actuals (universitats, centres de recerca, consultories, 

plataformes digitals, etc.). Seria un òrgan que hauria de donar resposta a 

les necessitats actuals i futures d’inventariació, catalogació, seguiment i 

gestió de la biodiversitat vegetal (necessitats que en alguns casos s’han 

convertit en estructurals o d’obligat compliment).  

 

Actualment, i per raons estructurals lligades als criteris que avaluen als 

professors universitaris, investigadors i tècnics de recerca, els estudis 

relacionats amb la geobotànica entesa en senti ampli (catalogació, 

inventariació, cartografia, valoració i seguiment de la flora i de les 

comunitats vegetals i dels hàbitats) han deixat de ser considerats 

d’interès. Són sistemàticament menystinguts en els processos selectius de 

les universitats i centres de recerca, així com en les publicacions 

científiques rellevants, de manera que les persones que aglutinen aquest 

coneixement, o que voldrien adquirir-lo, fa temps que han de canviar 

d’àrea de coneixement per tal de progressar professionalment. 

D’aquesta manera, cada vegada queden menys especialistes amb 

coneixements geobotànics de qualitat, i resulta difícil el relleu 

generacional, per manca de perspectives. 

 

D’altra banda, la informació que es deriva d’aquest coneixement (bases de 

dades de flora i vegetació, cartografia d’hàbitats, valoració del grau 

d’amenaça de la flora i dels hàbitats, metodologies inventariació de la 

biodiversitat, protocols de càlcul i seguiment de l’estat de conservació dels 

hàbitats) és un element clau en les polítiques de gestió i conservació del 

patrimoni natural. 

 

Per tot això, considerem que l'Agència de la Natura de Catalunya ofereix 

una estructura immillorable per acollir un organisme que respongui a les 

necessitats actuals que cobreix el coneixement geobotànic i que aculli als 

professionals més ben qualificats en aquesta matèria. Un bon exemple 

d'aquest tipus d'organismes l'ofereix la xarxa francesa de 

""Conservatoires Botaniques"", que no formen part d'universitats ni 
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centres de recerca, però sí que són òrgans de referència, dependents de 

l'administració pública. Un altre exemple, més proper, és el de l'antic 

Institut Geològic de Catalunya, actualment integrat a l'Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, un centre paradigmàtic en tot allò que té relació 

amb la catalogació, cartografia i gestió dels fenòmens geològics. 

 

En conseqüència, suggerim que es consideri seriosament l’oportunitat de 

no perdre aquests coneixements i d’aglutinar matèries i professionals 

amb visions complementàries i enriquidores de la geobotànica, sota 

l’aixopluc de la futura Agència de la Natura de Catalunya. 

Agent Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG),  

de la Universitat de Barcelona. 

 

Proposta 

Participa_2 

Definir acuradament l'àmbit d'actuació de l'ANACAT per determinar 

si també inclou les activitats amb incidència en el medi natural 

Descripció La llei 7/2020 estableix que “l'Agència de la Natura de Catalunya té per 

missió la protecció, la planificació, ..... i l'estudi del medi natural de 

Catalunya”. Però no es defineix medi natural i si en formen part les 

activitats amb una incidència en el medi natural com ara la ramaderia o si 

es consideren com un element extern que forma part d’altres polítiques. 

L’àmbit d’actuació de l’ANC seran els ENPE? Com es preveu articular i 

gestionar aquesta convivència entre polítiques des de l’ANC? 

Agent Fundació Miranda 

 

Proposta 

Participa_3 

Potenciar en el contracte-programa de l'ANACAT les activitats 

agroramaderes que afavoreixen un paisatge en mosaic heterogeni 

beneficiós per a la biodiversitat 

Descripció Des de l’ecologia i la gestió ambiental s’ha defensat que un paisatge en 

mosaic heterogeni afavoreix la biodiversitat. D’altra banda les masses 

boscoses avui s’estenen de forma extensa i uniforme sobre el territori. Es 

preveu en el contracte programa de l'ANC la potenciació d’activitats com 

ara les ramaderes extensives? Es contempla que els ENP puguin afavorir 

els ecosistemes silvopastorals més enllà de les existents? O no es 

contemplarien transformacions més enllà de les ja existents? 

Agent Fundació Miranda 
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Proposta 

Participa_4 

Gestionar i lluitar contra les espècies invasores al·lòctones que 

s’estan estenent pels ecosistemes agrosilvopastorals 

Descripció A l’article 2 apartat 4 de la Llei 7/2020 s’exclou l’agrobiodiversitat de 

l’objecte de l’Agència. Avui tenim espècies invasores al·lòctones que 

s’estan estenent pels ecosistemes agrosilvopastorals (en prats del 

Prepirineu per exemple com és el cas del seneci del cap), per territoris 

dins i fora dels espais naturals protegits. L’ANC tindrà instruments per 

incidir-hi? Si és que no, com podrà incidir l’ANC en altres polítiques del 

govern, de quins instruments en pot disposar?. 

Agent Fundació Miranda 

 

Proposta 

Participa_26 

Capacitar l’Agència de la Natura de Catalunya per incidir en les 

polítiques sectorials 

Descripció L'Agència ha de tenir un caràcter transversal i amb capacitat d’incidència 

en polítiques sectorials. Si al Consell de Direcció hi ha representants dels 

departaments d'agricultura, ramaderia, política forestal, caça i pesca té 

coherència que l’Agència pugui vincular altres polítiques ambientals i 

sectorials històricament descoordinades entre si. És imprescindible 

integrar dins la dimensió ecològica, la dimensió social i econòmica per 

aconseguir una gestió efectiva del medi natural. 

Agent Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) 

 

Proposta 

Participa_27 

Valorar la Xarxa per a la Conservació de la Natura com a 

representant de les entitats naturalistes dins el Consell de Direcció 

de l’Agència 

Descripció Les entitats naturalistes tindran un representant dins el Consell de 

Direcció. La XCN es postula com a candidata a ocupar aquest lloc de 

representació, en tant que és un actor clau en la implicació social en favor 

de la conservació de la natura a través de les 190 entitats que agrupa 

actualment. Aquestes entitats realitzen una important labor de 

conservació allà on l’administració pública no arriba i, per tant, és 

necessari que estiguin representades al consell de direcció. 

Agent Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) 
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Proposta 

Participa_28 

Integrar les matèries de voluntariat, educació i sensibilització 

ambiental dins les competències de l'ANACAT 

Descripció Un dels objectius estratègics de l’EPNB de Catalunya és augmentar la 

conscienciació social i la participació ciutadana per aturar la pèrdua de 

biodiversitat i millorar l’estat de conservació de l’entorn. Per això l’Agència 

hauria d’integrar els àmbits de voluntariat, educació i sensibilització 

ambiental dins les seves competències. La corresponsabilitat social 

comporta que l’Agència pugui reforçar la relació entre salut i natura, 

intervenint en les polítiques sectorials d’aquest àmbit. 

Agent Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) 

 

Proposta 

Participa_31 

Crear eines per desplegar la Llei 42/2007 en el territori català en 

matèria de geoparcs 

Descripció L’article 50 de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, 

estableix que els Geoparcs declarats per la UNESCO són àrees protegides 

per instruments internacionals. Aquesta llei no s’ha desplegat i no 

existeixen directrius que contribueixin a la seva protecció. L’ANACAT 

hauria de ser l’eina que permeti desplegar aquesta llei a nivell de 

Catalunya per evitar els actuals conflictes i disputes alhora de tramitar i 

fer el seguiment d’expedients d'avaluació ambiental. 

Agent Geoparc Orígens 

 

Proposta 

Participa_32 

Permetre i facilitar que l'ANACAT pugui comprar terrenys d'alt valor 

ecològic 

Descripció Proposo que des de l'ANACAT es pugui comprar terrenys privats al 

INCASOL o altres privats que vulguin urbanitzar zones d'alt valor ecològic 

o en zones amb poc espais naturals a la seva zona, per així no degradar 

més el territori. 

Agent Leonardo (persona a títol individual) 
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Proposta 

Participa_33 

Considerar i concretar en els estatuts de l’ANACAT que Catalunya 

gaudeix del 30% del seu territori natural protegit i sotmès a 

normatives específiques. També que el 80% de la superfície forestal 

de Catalunya és de propietat privada i que la natura i la biodiversitat 

és un valor patrimonial de tot el país 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 

 

Proposta 

Participa_34 

Considerar i concretar en els estatuts de l’ANACAT, que és necessari 

conservar, potenciar i gestionar els ecosistemes naturals particulars 

i també els corredors entre aquests 

Descripció Sense detalls descriptius. 

Agent Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 

 

Proposta 

Participa_35 

Considerar i concretar en els estatuts de l’ANACAT, la priorització i la 

implementació econòmica i científica necessària per a la redacció de 

directrius/estratègies/models, sobre la sostenibilitat de la gestió 

agrícola, silvícola i/o ramadera i pesquera 

Descripció Instruments clau per a poder fixar la convivència entre la conservació i la 

gestió del medi natural (ecosistemes). 

Agent Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 

 

Proposta 

Participa_36 

Considerar i concretar en els estatus de l’ANACAT, el pacte entre els 

gestors que treballen i viuen en medi natural i el mon científic a fi de 

poder mantenir i millorar els ecosistemes naturals 

Descripció Sobre aquesta qüestió és necessari que les directrius/estratègies que 

poden esdevenir per part de l’ANACAT i amb l’objectiu de poder ser 

assumides s’han de consensuar entre la Comissió social i la Comissió 

científica de l’Agència, per a poder ser operatives i poder fer el seguiment. 

Agent Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 
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