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1. Introducció 

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 ha iniciat 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 de debat de les sessions territorials 

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 

debaten durant el procés de participació ciutadana. Concretament, a les sessions 

territorials els eixos de debat són els següents: 

 Comissió Social: serà un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’ANACAT 

(juntament amb el Consell de Direcció i la Comissió Científica). 

 Territorialització de l’Agència: com es desplegarà aquest nou organisme en el 

territori. 

 Mecanismes i òrgans de participació i col·laboració amb entitats, empreses i 

persones. 

Durant les sessions territorials, i per facilitar el treball en grups, aquests eixos de debat 

s’han agrupat de la següent manera: 

Bloc Temes de debat Aspectes tractats 

BLOC A.  

UNA AGÈNCIA 

PARTICIPADA 

Mecanismes i vies 

d’incentivació, impuls i 

suport als agents socials 

Identificar quins poden ser aquests 

mecanismes i instruments, o com es 

poden reforçar els existents 

Òrgans descentralitzats i de 

col·laboració activa en la 

presa de decisions 

Definir com haurien de ser aquests òrgans 

territorials de participació previstos a la 

Llei, i en quins àmbits d’acció de l’Agència 

podrien col·laborar o influir 

Comissió Social 

Determinar què se n’espera d’aquest 

òrgan col·legiat de govern (funcions) i com 

hauria de ser 

BLOC B.  

UNA AGÈNCIA 

PROPERA AL 

TERRITORI 

Estructura territorial 

desitjable 

Definir quins àmbits geogràfics podrien 

estructurar l’Agència per garantir una 

administració àgil, útil i eficaç arreu del 

territori 

Serveis oferts per les oficines 

territorials 

Proposar quins serveis haurien d’oferir les 

oficines o delegacions territorials de 

l’Agència 

Relacions amb altres 

organismes presents  

al territori 

Debatre com s’haurien de relacionar les 

noves oficines territorials de l’Agència amb 

altres organismes presents al territori 

Canals i mecanismes 

no presencials 

Proposar canals i mecanismes no 

presencials que hauria d’oferir l’Agència 
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2. Assistència i participació 

La sessió va comptar amb la participació de 38 persones que representaven 

32 organismes, entitats o empreses diferents (més un/a participant a títol individual). 

2.1. Perfil dels participants 

A partir de les dades del qüestionari d’avaluació que es va facilitar al final de sessió (vegeu 

Annex I), es mostren tot seguit algunes dades del perfil dels participants. 

Participants per sexe 

 

Participants per edat  
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Municipi de residència dels participants 

Municipi Nombre de participants 

Vic 5 

Manlleu 3 

Igualada 3 

Viladrau 2 

Taradell 2 

Calldetenes 2 

Vidrà 1 

Solsona 1 

Santa Maria de Merlès 1 

Sant Quirze Safaja 1 

Sant Bartomeu del Grau 1 

Roda de Ter 1 

Rajadell 1 

Prats de Lluçanès 1 

Mollet del Vallès 1 

Les Franqueses del Vallès 1 

La Vall d'en Bas 1 

Gironella 1 

Folgueroles 1 

Fals (Fonollosa) 1 

Espinelves 1 

Centelles 1 

Berga 1 

Barcelona 1 

Bagà 1 

Arbúcies 1 

“Osona” 1 

Nota: NC indica que els participants no han contestat aquella pregunta. 
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Sector d’activitat professional (dels participants que han respost que treballen, ja sigui per 

compte d’altri, o per compte propi) 

Sector Nombre de participants 

Administració pública 5 

Activitats professionals, científiques i tècniques i 

administratives 

7 

Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal 6 

Salut, educació i serveis socials 6 

Hosteleria i turisme 1 

Transports i emmagatzematge 1 

Altres activitats: medi ambient 2 

Altres activitats: recerca 1 

NC 2 

Nota: NC indica que els participants no han contestat aquella pregunta 
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2.2. Llistat d’entitats participants 

Tot seguit es presenta el llistat d’entitats participants en la sessió, i s’indiquen el nombre de 

persones que van representar cada entitat.  

 

Administració/entitat/empresa 
Nombre participants 

(persones) 

Departament d’Acció Climàtica (Serveis territorials, oficines 

comarcals, oficines d’avaluació ambiental) 

2 

Parc Natural del Cadí-Moixeró 1 

Consell Comarcal d'Osona 1 

Consell Comarcal de la Garrotxa 1 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 1 

Consell Comarcal del Moianès 1 

Ajuntament de Rajadell 1 

Ajuntament de Vidrà 1 

Unió de Pagesos 2 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - JARC- 1 

Consorci Forestal de Catalunya 1 

Associació de Propietaris del Montseny 1 

Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd 1 

Associació Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell 1 

Associació empreses treballs forestals 1 

PORCAT (Associació Catalana de Productors de Porcí) 1 

EGAVIC SERVEIS D'ENGINYERIA, SL 1 

Anthesis Lavola 1 

Centre Tecnològic BETA / UVic-UCC 2 

Fundació Vincles 1 

Associació de les Dones del Món Rural 1 

Associació Temps de Bosc 4 
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Federació Entitats Excursionistes de Catalunya- Club Excursionista 

de Calldetenes 

1 

Unió Excursionista Vic 1 

Associació Catalana de Guies de Pesca 1 

Xarxa per a la Conservació de la Natura 1 

Grup de Naturalistes d'Osona | Institut Català d'Ornitologia 1 

Grup d'Anellament de Calldetenes 1 

Grup de Defensa del Ter 1 

Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona 

(ADEFFA) 

1 

Associació Amics i amigues de la natura de Roda de Ter i les Masies 1 

Títol personal 1 

 38 
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3. Recull d’aportacions 

Els participants a la sessió es van dividir en dos grups (color verd i color blau) per treballar en 

petit comitè i rebre més diversitat d’aportacions. Cada participant havia estat assignat a un 

dels grups de manera aleatòria. Els dos grups, conduïts cadascun per un dinamitzador 

professional, van tractar els mateixos eixos de debat, amb les mateixes dinàmiques 

participatives. 

Les aportacions que es mostren tot seguit no es mostren separades segons cada grup, sinó 

que s’han integrat aquelles similars, encara que s’hagin plantejat en grups diferents. No 

obstant, en cada aportació s’indica si s’han proposat per un sol grup, o pels dos.  

Cada aportació/proposta consta d’un títol que la sintetitza i d’una descripció que afegeix 

detalls, així com d’un codi alfanumèric per identificar-la (bloc A, bloc B). Durant la sessió es van 

plantejar un total de 49 propostes: 29 corresponents al bloc A “Una Agència participada”, 18 

corresponents al bloc B “Una Agència propera”,  i 2 sobre altres temàtiques. Aquestes 

propostes també es publiquen a l’espai “Fes una proposta” del portal Participa, on poden 

rebre suports i comentaris d’altres persones (o dels propis participants a la sessió). 

3.1. Una Agència participada 

Aquest primer bloc va començar amb 5 minuts de reflexió individual durant els quals els 

participants, a través d’unes targetes, havien de respondre la pregunta següent: Amb quins 

mecanismes l’Agència hauria de donar impuls i suport a les persones, les entitats i les 

empreses per fomentar i enfortir la seva implicació en la conservació del patrimoni natural? 

El dinamitzador va recollir les respostes a aquesta pregunta, les va penjar en un panell de 

treball i va iniciar el debat sobre la resta de temes d’aquest primer bloc (òrgans 

descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de decisions, i Comissió Social).  

Les aportacions en relació amb aquestes temàtiques queden recollides en els apartats 

següents.  

3.1.1. Mecanismes i vies d’incentivació, impuls i suport als agents socials 

Els mecanismes proposats van centrar-se, sobretot, en donar més suport i reconeixement als 

agents privats que modelen, mantenen i gestionen el paisatge rural. 

 

Proposta A1 Elaborar una diagnosi de tots els ajuts i mecanismes de suport 

existents per valorar quins funcionen i quins han de replantejar-se 

Descripció Atesa la gran diversitat d’ajuts existents, dirigida a destinataris variats, 

seria necessari per una diagnosi exhaustiva i completa per determinar 

quins funcionen i quins no, abans de plantejar-ne de nous. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta A2 Suport econòmic a projectes d’acord amb unes prioritats de 

conservació consensuades amb els agents del territori 

Descripció L’Agència Catalana de la Natura, amb els agents del territori, haurien de 

consensuar i establir unes prioritats en quant a conservació i gestió de la 

natura. En el procés de sol·licitud d’ajuts i subvencions, caldria seleccionar 

i identificar els projectes coherents amb les prioritaris definides per tal de 

concedir-los el suport econòmic. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

Proposta A3 Fomentar convenis remunerats per a accions a llarg termini 

Descripció Més enllà dels ajuts a projectes anuals que comencen i acaben, també 

fora bo impulsar convenis remunerats per a accions concretes i de llarg 

termini que contribueixin a la conservació i gestió del medi natural. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta A4 Finançament estructural per a les entitats del tercer sector 

ambiental 

Descripció Més enllà dels ajuts a projectes, caldria impulsar també ajuts que 

contribuïssin a consolidar l’estructura d’aquelles entitats ambientals del 

tercer sector que col·laboren en la conservació de la natura. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta A5 Coordinar nous mecanismes per incentivar una activitat agrícola i 

forestal compatible amb la conservació del medi natural 

Descripció L’agricultura i la silvicultura, en tant que usos propis del sòl rural, tenen un 

paper cabdal en la conservació de molts valors naturals i paisatgístics. En 

aquest sentit, doncs, cal seguir promovent ajuts i altres mecanismes 

d’incentivació per a les persones i empreses que duen a terme aquestes 

activitats, per assegurar que són plenament compatibles amb la 

conservació de la natura. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta A6 Buscar mecanismes que valoritzin els recursos generats pel sector 

forestal i el sector primari  

Descripció És clau buscar noves fórmules per valoritzar els recursos que generen el 

sector forestal i el sector primari, ja que així la seva contribució a la 

conservació del medi i el paisatge serà més efectiva. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A7 Introduir objectius i accions de conservació i gestió de la natura dins 

els instruments d’ordenació forestal (IOF)  

Descripció Mitjançant els instruments d'ordenació forestal es planifiquen les 

actuacions que cal dur a terme en una finca forestal en un termini 

superior als deu anys, durant els quals cal assolir uns objectius bàsics 

proposats pel titular o representant legal i/o gestor. Caldria que part 

d’aquests objectius estiguessin relacionats amb la conservació de la 

natura. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A8 Incentius fiscals a propietaris i entitats per accions d’interès general 

com la millora de la biodiversitat i la gestió forestal 

Descripció Caldria una fiscalitat positiva per bonificar inversions i accions d’interès 

general com ara la millora de la biodiversitat, de la geologia, la gestió 

forestal o les bones pràctiques en la conservació de la natura. Aquests 

ajuts fiscals caldria diferenciar-los entre particulars i associacions.  

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A9 Compensar la propietat quan emprengui accions de conservació que 

comportin pèrdua de renda econòmica  

Descripció Quan la propietat privada es vegi obligada a dur a terme accions de 

conservació de la natura que clarament comporten una pèrdua de 

rendiment de la seva activitat econòmica, cal articular mecanismes de 

compensació. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta A10 Fomentar accions que ajudin al reconeixement de la propietat 

privada que hi ha al medi natural 

Descripció Hi ha un desconeixement social absolut que al medi rural i natural els 

terrenys solen ser de propietat privada, la qual cosa genera una falta de 

respecte quan no altres tipus d’actituds. Calen mesures per ajudar a 

difondre i respectar la propietat rural. 

 

Proposta A11 Fomentar projectes de recerca amb els sectors productius i 

promoure la transferència de coneixement 

Descripció Caldria articular nous instruments per transferir el coneixement científic 

ja existent als sectors productius que interaccionen amb el medi natural. 

Així mateix, des dels centres de recerca caldria fomentar amb aquests 

propis sectors nous projectes de R+D per abordar les mancances de 

coneixement existents. Calen també mecanismes per finançar l’estudi i 

investigació al voltant de la conservació i gestió de la natura. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A12 Formació i capacitació professional de les entitats ambientals i dels 

agents que mantenen el paisatge 

Descripció Més enllà dels ajuts, i considerant els enormes reptes que afronta el medi 

natural, calen accions per seguir formant i capacitant professionalment 

tots aquells agents socials que ajuden a conservar i gestionar la natura i el 

paisatge. A més, cal que hi hagi entre ells una transferència horitzontal de 

coneixements. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta A13 Articular mecanismes per restaurar la natura per part de les 

empreses quan avaluen l’impacte ambiental de nous projectes i 

activitats 

Descripció A través dels procediments establerts d’avaluació de l’impacte ambiental 

de nous projectes i ambientals, caldria preveure que les empreses 

promotores recuperessin la natura que alteren (per exemple, creant o 

recuperant nous espais naturals en altres indrets). 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta A14 Concedir beques i reconeixements a les persones i entitats que fan 

aportacions positives a la conservació de la natura 

Descripció Establir algun sistema de beques i reconeixements a iniciatives exitoses i 

bones pràctiques de conservació de la natura, per donar a conèixer-les i 

reconèixer l’esforç dels seus impulsors. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A15 Formació sobre biodiversitat, medi natural i el propi territori des de 

la infància 

Descripció Cal formació ambiental i del territori a tots els agents i ciutadania i 

especialment des de la infància, per tal de conscienciar-los i evitar danys 

al medi natural (millor prevenció que reparació). Així doncs, cal donar un 

pes i un protagonisme més gran a la natura en els currículums escolars, i 

en tots els nivells educatius. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A16 Augmentar les sancions per incivisme a la natura i destinar els 

ingressos a accions de conservació  

Descripció Cal augmentar els recursos destinats a la vigilància, la qual cosa hauria de 

redundar en un augment de les sancions per les nombroses activitats 

incíviques que tenen lloc a la natura. Els ingressos públics associats a 

aquestes sancions s’haurien de destinar a accions i projectes de 

conservació. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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3.1.2. Òrgans descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de 

decisions 

El debat va versar sobre la utilitat i la representativitat d’aquests òrgans descentralitzats, i la 

seva connexió amb la Comissió Social. 

 

Proposta A17 Analitzar i ordenar els òrgans participatius existents o previstos, 

abans de crear-ne de nous 

Descripció Hi ha una gran diversitat d’òrgans participatius existents, tant de caire 

territorial com de caire nacional. A més a més, hi ha òrgans participatius 

previstos en normes i lleis (com ara els òrgans comarcals previstos a la 

Llei d’accés motoritzat al medi natural) que no s’han acabat de 

desenvolupar. Per tant, cal analitzar i posar ordre a tot aquest 

“ecosistema”, abans de plantejar la creació de nous òrgans. Una 

possibilitat seria fer servir o ampliar òrgans existents (com les juntes 

rectores dels parcs naturals) per tal de formar els òrgans descentralitzats. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A18 Atorgar alguna capacitat decisòria als òrgans descentralitzats per 

incentivar-ne la participació  

Descripció El gran punt dèbil dels òrgans participatius existents és que molts dels 

seus membres consideren que no serveixen per a res. Per aquest motiu, 

seria necessari que els nous òrgans descentralitzats tinguessin algun tipus 

de funció o capacitat decisòria (caldria pensar quines), ja que això 

n’incentivaria la participació. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A19 Obrir els eixos estratègics d’actuació de l’ANACAT a la participació 

dels agents del territori  

Descripció L’ANACAT hauria d’explicar els eixos estratègics d’actuació previstos sobre 

conservació i gestió de la natura per tal que els agents socials de cada 

territori puguin participar en la priorització de les necessitats de 

conservació dels respectius territoris. 

Grups  Proposada pel grup blau 
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Proposta A20 Diferenciar entre els “interessats” i els “obligats” a l’hora de decidir 

la representativitat dels òrgans descentralitzats 

Descripció Els “agents obligats” són aquells que gestionen el territori i caldria atorgar-

los més pes específic en la composició dels òrgans descentralitzats.  

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A21 Utilitzar els òrgans descentralitzats per traslladar a la Comissió 

Social la diversitat d’opinions del territori  

Descripció Atès que dins un mateix sector hi ha diversitat d’opinions, els òrgans 

descentralitzats haurien de servir per recollir i traslladar a la Comissió 

Social aquestes visions diverses des dels diversos territoris. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

3.1.3. Comissió Social 

Les aportacions sobre aquest nou òrgan es van referir a la seva capacitat decisòria, a la seva 

representativitat i a la relació amb la Direcció de l’ANACAT.  

 

Proposta A22 Atorgar alguna capacitat decisòria a la Comissió Social per 

incentivar-ne la participació  

Descripció El gran punt dèbil dels òrgans participatius existents és que molts dels 

seus membres consideren que no serveixen per a res. Per aquest motiu, 

seria necessari que la Comissió Social tingués algun tipus de funció o 

capacitat decisòria (caldria pensar quines, sempre relacionades amb la 

conservació i gestió del territori a escala nacional), ja que això 

n’incentivaria la participació. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A23 Elevar les decisions, informes i opinions de la Comissió Social a la 

Direcció de l’Agència 

Descripció La Comissió Social hauria de comptar amb portaveus que elevin les seves 

decisions, informes i opinions a la Direcció de l’ANACAT, per tal que la 

diversitat d’opinions del territori es tingui en compte.  

Grups Proposada pel grup blau 
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Proposta A24 Atorgar a cada sector present a la Comissió Social la capacitat 

d’escollir els seus propis representants 

Descripció Per garantir la representativitat dels agents del territori ,amb la seva 

diversitat d’opinions, caldria que cada sector (educatiu, agrari...) esculli els 

seus representants i assegurar així que hi seran tots els punts de vista.  

Grups Proposada pel grup blau 

 

Proposta A25 Incloure representants del sector ramader i de sanitat animal en la 

Comissió Social  

Descripció El sector ramader (tan intensiu com extensiu) i algun representant del 

món de la sanitat animal serien dos perfils de membres interessants a 

valorar a l’hora de dissenyar la composició de la Comissió Social.  

Grups Proposada pel grup verd 

 

Proposta A26 Incloure representants del sector agrari i forestal a la Comissió 

Social 

Descripció El sector agrari i forestal és un agent clau en la gestió del territori i hauria 

de tenir 3-4 representants per poder expressar els múltiples 

posicionaments que hi ha dins aquest col·lectiu. 

Grups Proposada pel grup blau 

 

Proposta A27 Incloure representants del sector educatiu a la Comissió Social 

Descripció S’entén el sector educatiu en un sentit ampli, és a dir, com a sector que 

forma persones i agents de totes les edats. Aquests agents han d’estar 

presents a la Comissió per representar tant l’educació ambiental com la 

formació reglada i no reglada que es porta a terme al territori. 

Grups Proposada pel grup blau 

 

Proposta A28 Incloure representants del sector de la salut a la Comissió Social 

Descripció En aquest sector s’inclouen bàsicament terapeutes i professionals de la 

salut holística, així com personal sanitari, per tots els beneficis que aporta 

a la salut humana la natura ben conservada. 

Grups Proposada pel grup blau 
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Proposta A29 Incloure professionals del sector de la comunicació a la Comissió 

Social 

Descripció Els mitjans i professionals de comunicació tradicionals i de les xarxes 

socials són agents amb un gran impacte en la mobilització de masses cap 

a espais naturals i, per tant, tenen certa responsabilitat pel que fa a 

contribuir a la seva conservació. Cal incloure aquests agents per alinear 

l’estratègia de conservació de la natura amb la comunicació. 

Grups Proposada pel grup blau 

 

3.2. Una Agència propera al territori 

Aquest segon bloc va començar amb 5 minuts de reflexió individual durant els quals els 

participants, a través d’unes targetes, havien de respondre la pregunta següent: Quins àmbits 

territorials haurien d’estructurar l’Agència (per garantir un model administratiu àgil i una 

presència útil i eficaç al territori), i quins són els 2 serveis prioritaris que haurien d’oferir les 

delegacions/oficines territorials de l’Agència? 

El dinamitzador va recollir les respostes a aquesta pregunta, les va penjar al panell de treball i 

va iniciar el debat sobre la resta de temes d’aquest segon bloc (relacions amb altres 

organismes presents al territori, i canals i mecanismes no presencials).  

Les aportacions en relació amb aquestes temàtiques queden recollides en els apartats 

següents.  

3.2.1. Estructura territorial desitjable 

Els participants van proposar diversos criteris per estructurar territorialment l’ANACAT, si bé 

les vegueries i, sobretot, les comarques van ser el criteri més mencionat per la proximitat que 

generen (i perquè s’aprofiten estructures existents).  

 

Proposta B1 Estudiar les diferents realitats del territori per dissenyar una 

estructura territorial adaptada a les necessitats 

Descripció A Catalunya existeixen diferents realitats en la conservació de la natura, 

que naixen de la barreja de paisatge, ecosistemes i activitats humanes i 

que determinen una sèrie de necessitats diverses. L’ANACAT s’hauria de 

basar en aquestes necessitats per establir la seva estructura i serveis 

territorials. 

Grups Proposada pel grup blau 
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Proposta B2 Utilitzar les comarques com a estructura territorial de l’ANACAT per 

la seva proximitat 

Descripció Aquest model va ser el més valorat en aquesta sessió de Vic, per dos 

motius principals: s’aprofita una estructura administrativa existent, i 

s’utilitza un àmbit territorial que genera proximitat. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B3 Utilitzar les vegueries com a estructura territorial de l’ANACAT  

Descripció Aquest model va ser proposat amb l’argument que permetria aprofitar 

l’estructura actual dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B4 Utilitzar les vegueries com a estructura territorial de l’ANACAT però 

descentralitzant-les a través de les comarques 

Descripció Aquest model mixt proposa aprofitar l’estructura dels serveis territorials 

de la Generalitat associats a les vegueries, però descentralitzar certes 

funcions (com ara els tràmits) en les comarques. Un dels grups va matisar 

que en una primera fase es podrien aprofitar les vegueries per tal 

d’optimitzar els recursos i poder treballar altres línies de l’Agència i, amb 

el temps i una ANACAT més consolidada, tendir a una estructura 

territorial de comarques, que generi més proximitat i especificitat. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B5 Utilitzar àmbits ecosistèmics, paisatges o regions biogeogràfiques 

com a estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció Pocs participants a la sessió van apostar per aquest model d’estructura 

més connectat amb la natura, que també s’hauria de descentralitzar en 

comarques per a certes funcions. Algun participant va mostrar-se crític 

amb aquest model perquè afegiria una nova “capa” administrativa i 

perquè resultaria molt complex acordar quins haurien de ser els àmbits 

territorials d’acord amb aquest criteri. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta B6 Dissenyar un model d’estructura territorial per unitats 

paisatgístiques 

Descripció Adaptar o prendre com a referència els límits i mida de les comarques per 

dissenyar una estructura per unitats paisatgístiques, més alineada amb la 

conservació de la natura. 

Grups Proposada pel grup blau 

 

3.2.2. Serveis oferts per les oficines territorials 

Es van proposar diversos tipus de serveis que haurien d’oferir les oficines o delegacions 

territorials de l’ANACAT. A més, es va comentar que com que cada territori té realitats i 

necessitats diferents, els serveis que ofereixin les oficines territorials també haurien de ser 

diferents i adaptar-se al context on es troben. 

 

Proposta B7 Oficines territorials per facilitar i simplificar tots els tràmits 

relacionats amb la gestió del medi natural 

Descripció Les oficines territorials de l’ANACAT haurien d’esdevenir una “finestra 

única i efectiva” de la Generalitat en tots els tràmits relacionats amb la 

gestió del medi natural. Ja sigui a través de modificacions legislatives, o a 

través de l’acció de les oficines territorials, caldria unificar el conjunt de 

tràmits i informes sectorials que emanen de diverses normatives, inclosos 

els criteris específics establerts pels parcs naturals.  

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B8 Oferir des de les oficines territorials assessorament gratuït a la 

propietat i les entitats per sol·licitar ajuts i definir nous projectes  

Descripció Més enllà d’ajudar a gestionar tràmits, les oficines territorials haurien 

d’oferir tot tipus d’assessorament gratuït (tècnic, legal, fiscal, etc.) a 

propietaris, associacions i fins i tot ajuntaments (petits) que treballen en la 

gestió del medi natural. Una part important d’aquest assessorament 

hauria d’ajudar i facilitar la sol·licitud i tramitació d’ajuts. I també hauria 

de servir per definir nous projectes de conservació de la biodiversitat i de 

restauració d’espais naturals degradats. 

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta B9 Associar a les oficines territorials brigades territorials de suport a la 

propietat en la conservació i millora de la biodiversitat  

Descripció Les oficines territorials de l’ANACAT haurien de disposar de brigades que 

es vagin movent pel corresponent territori d’actuació i oferint suport a 

l’acció conservacionista de la propietat (espècies, hàbitats, geologia, etc.). 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta B10 Oferir i coordinar des de les oficines territorials programes i 

recursos formatius en conservació i millora de la biodiversitat  

Descripció Les entitats i els gestors del territori haurien de poder acudir a les oficines 

territorials de l’ANACAT per obtenir recursos formatius de diversos tipus, i 

des d’aquestes oficines s’haurien d’oferir cursos i altres programes 

formatius, que promoguin una formació permanent dels professionals 

que actuen sobre el territori. En el marc dels programes i serveis, també 

caldria comptar amb el suport tècnic de professionals especialitzats. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta B11 Convertir les oficines territorials en centres de recursos materials 

per a la conservació i millora de la biodiversitat  

Descripció Les oficines territorials de l’ANACAT també podrien oferir recursos 

materials de suport a la conservació i gestió de la natura, com un “banc 

d’eines”, i incloent també la cessió d’espais per poder-hi fer activitats. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B12 Oficines territorials com a plataformes per connectar persones i 

entitats amb interessos i/o projectes similars 

Descripció Les oficines territorials haurien de disposar, idealment, d’un bon 

coneixement de tots els agents socials que intervenen en la conservació 

de la natura de cada territori. Per aquest motiu, poden jugar un paper 

clau a l’hora de posar en contacte persones, projectes i iniciatives amb 

objectius similars i que tindrien potencial de col·laborar entre elles.  

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta B13 Oferir des de les oficines territorials un servei d’atenció al públic on 

qualsevol persona pugui adreçar-se per demanar informació   

Descripció Les oficines territorials han d’estar obertes a la ciutadania i els agents 

socials, que ha de poder adreçar-s’hi per demanar informació i fer 

consultes sobre qualsevol aspectes relacionat amb la gestió i les 

problemàtiques del medi natural. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta B14 Oficines territorials amb recursos de vigilància i guarderia per als 

espais naturals 

Descripció Les oficines territorials haurien de disposar de recursos i personal de 

vigilància dels espais naturals (una mancança crònica), poder vehicular 

denúncies (siguin o no d’ofici) sobre pràctiques il·legals en el medi natural 

i tramitar-ne les sancions que corresponguin. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

3.2.3. Relacions amb altres organismes presents al territori 

En aquest àmbit es va suggerir una única proposta.  

 

Proposta B15 Garantir una coordinació eficaç entre administracions  

Descripció És fonamental que l’ANACAT, enlloc de contribuir a sectorialitzar encara 

més l’Administració, ajudi a coordinar les diferents unitats implicades en 

la gestió del medi natural. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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3.2.4. Canals i mecanismes no presencials 

En aquest àmbit es van plantejar diverses propostes, amb la idea que gran part dels serveis 

que ofereixin les oficines territorials també es puguin vehicular per la via telemàtica o 

telefònica. 

 

Proposta B16 Crear una bústia virtual de la natura i un servei telefònic de 

consultes 

Descripció Habilitar un telèfon o canal telemàtic eficaç on poder adreçar consultes i 

resoldre dubtes relacionats amb la conservació de la natura. Per la 

llunyania que poden tenir les oficines territorials d’alguns territoris i per 

tal d’evitar desplaçaments, es proposa que es puguin oferir o facilitar gran 

part dels serveis de les oficines en format telefònic. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B17 Oficines territorials amb canals digitals d’informació i divulgació 

d’iniciatives  

Descripció Les oficines territorials haurien d’oferir informació periòdica actualitzada 

a través d’un canal digital o alguna aplicació que promogui l’intercanvi àgil 

d’informació entre l’ANACAT i els agents socials (en les dues direccions), 

també en l’àmbit intercomarcal. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta B18 Agilitzar i simplificar els tràmits telemàtics i facilitar assessorament 

a distància per dur-los a terme 

Descripció Actualment els tràmits telemàtics poden ser llargs i feixucs pels agents 

socials del territori, i més quan es desconeix com dur-los a terme, ja sigui 

per dificultats amb les noves tecnologies o pel tipus de llenguatge que 

utilitza l’administració pública. En aquest sentit cal facilitar aquests tràmits 

i poder optar a un assessorament o acompanyament per dur-los a terme 

per la via telemàtica. 

Grups  Proposada pel grup blau 
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3.3. Propostes d’altres temàtiques 

 

Proposta C1 Obrir a debat la composició del Consell de Direcció de l’Agència per 

garantir una governança més participada 

Descripció Malgrat que la composició del Consell de Direcció de l’Agència ja està 

establerta per la Llei 7/2020, caldria replantejar-ne la composició si el que 

es vol és una veritable governança participada. En el moment d’aprovació 

de la Llei aquesta composició es va poder debatre poc, i caldria 

replantejar-se per donar més pes i protagonisme a les entitats i 

associacions (incloses les de la propietat), i menys a les administracions. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta C2 Integrar les polítiques sectorials amb les polítiques de conservació 

de la natura 

Descripció Actualment les polítiques de conservació de la natura actuen com a 

fiscalitzadores i condicionadores de la resta de polítiques sectorials. El 

que caldria, en canvi, seria un model d’Agència que assumís totes les 

polítiques sectorials vinculades al medi natural, garantint així una 

veritable integració.  

Grups  Proposada pel grup verd 
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Annex I. Avaluació de la sessió 

En aquest apartat es mostren els resultats dels qüestionaris d’avaluació que van respondre els 

participants al final de la sessió. Van respondre aquest qüestionari 29 dels 38 participants. La 

majoria (un 65%) van considerar que el tema de la sessió era MOLT important, mentre que un 

28% restant van considerar-lo BASTANT important, un 3,5% POC important i un altre 3,5% no 

van contestar. 

 

Valoració de la preparació de la sessió 

   

 

Valoració sobre l’execució de la sessió 
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Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 

 
 

Valoració global 
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Accés a la convocatòria 
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Annex II. Imatges de la sessió 

En aquest Annex es mostren algunes imatges de la sessió, incloent una captura del panell on 

es van anar recollint les aportacions. 

 

 

 Benvinguda institucional. 

 

 

Exposició del context previ i 

els eixos de debat. 

 

 

Un dels dos grups  

de participants. 
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 El segon grup de participants. 

 

 

 
 

 
 

Panells amb totes les aportacions recollides. 

 

 


