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NOTES SOBRE EL TEXT DELS ESTATUTS DE L’AGENCIA DE NATURA DE CATALUNYA 

La Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, va 

ser present a la reunió participativa de la Comissió científica virtual del passat dia 15 de 

desembre de 2022, i vol aportar unes primeres consideracions a la redacció dels 

Estatuts de l’Agencia de la Natural de Catalunya (ANACAT). 

L’article 3 de la Llei que crea l’ANACAT explicita les funcions de l’esmentat nou 

organisme i ens sembla adient apuntar algunes primeres consideracions: 

1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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. Instruments clau per a poder fixar la 

convivència entre la conservació i la gestió del medi natural (ecosistemes).  

 

4. 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. 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’Agencia, per a poder ser operatives i poder fer el 

seguiment. 

Aquest és un primer document, curt, que cal optimitzar properament i que volem 

entregar dins del termini fixat pel Departament d’Acció Climàtica (22 de desembre de 

2022). Tenim previst, però, poder complementar algunes propostes més endavant atès 

que des de la data de la sessió participativa, 15 de desembre de 2022, és un termini de 

5 dies hàbils massa curt per a poder redactar amb rigor un document de propostes.   

Com a ICEA, manifestem la nostra predisposició en participar en els comitès que puguin 

sorgir a rel de la posada en marxa de l’ANACAT. 
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