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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 13 persones que representaven 

13 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  

Barcelona 10 

Granollers 1 

Martorell 1 

Gualba 1 

NC - 

Nota: NC indica que els participants no han contestat aquella pregunta.

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 3 

Activitats professionals, científiques i tècniques i 

administratives 

2 

Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal 1 

Hosteleria o turisme 1 

Construcció 1 

Energia, aigua, mineria i activitats extractives 1 

Altres: ONG conservació 1 

NC 3 

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 a la sessió, i s’indiquen el nombre de 

persones que van representar cada entitat.  

 

Administració/entitat/empresa 
Nombre participants 

(persones) 

Diputació de Barcelona 1 

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta 

del Llobregat 

1 

Associació de Propietaris del Montseny 1 

Institut Agrícola Català de Sant Isidre 1 

Club EMAS 1 

Ciment Català 1 

Centre Excursionista de Catalunya 1 

Fundació Zoo del Pirineu 1 

Xarxa per a la Conservació de la Natura 1 

Martorell Viu i associació Hàbitats 1 

SEO-BirdLife 1 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 1 

Títol personal 1 

 13  
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3. Recull d’aportacions 

Els participants a la sessió van deliberar en un únic grup conduït per dos dinamitzadors 

professionals per mitjà d’unes dinàmiques participatives prèviament dissenyades. 

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 34 propostes: 21 corresponents al bloc A “Una Agència participada”, 12 

corresponents al bloc B “Una Agència propera”, i 1 sobre altres temàtiques. Aquestes 

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

rebre suports 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 des dels ajuts de diversos tipus (accés a la terra, projectes 

col·laboratius entre sectors, serveis ecosistèmics, deduccions fiscals, etc.) a la promoció de 

premis i beques, passant pel suport estructural a entitats i l’enfortiment de la divulgació. 

 

Proposta A1 Ajuts i suport per facilitar l’accés a la terra i per fomentar el relleu 

generacional en territoris rurals 

Descripció Cal donar suport o mediar per facilitar l’accés a la terra per a gent jove (o 

no jove) que volen dur a terme una activitat agrícola, ramadera o forestal 

beneficiosa per a la biodiversitat. En un sentit més ampli, cal oferir ajuts 

directes o indirectes (reducció d’impostos) a les persones que vulguin 

viure i treballar al medi rural, afavorint així el relleu generacional tan 

necessari.  
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Proposta A2 Ajuts per a la propietat destinats a actuacions i projectes de 

conservació d’hàbitats i mosaics agroforestals 

Descripció Calen més ajuts destinats a la propietat per incentivar i mantenir aquelles 

activitats econòmiques en entorns rurals (ramaderia, agricultura, 

silvicultura, etc.) que mantenen els mosaics i els hàbitats agroforestals i 

que contribueixen a la conservació de la biodiversitat i a la prevenció de 

riscos com ara els incendis forestals. 

 

Proposta A3 Ajuts a entitats per fomentar actituds d’estima i respecte vers el 

medi natural  

Descripció Cal seguir promovent ajuts destinats a entitats per tal que duguin a terme 

programes i activitats amb centres educatius i altres agents amb l’objectiu 

que estimin i respectin la natura.  

 

Proposta A4 Ajuts i foment de projectes de conservació basats en la col·laboració 

entre empreses i entitats ambientals  

Descripció Calen ajuts específics que promoguin la col·laboració entre empreses i 

entitats ambientals per al desenvolupament de projectes conjunts de 

conservació i/o recuperació de la biodiversitat.  

 

Proposta A5 Prioritzar els ajuts i altres instruments de suport econòmic a aquells 

que preservin la biodiversitat i els serveis ecosistèmics  

Descripció Atesa la crisi de pèrdua de biodiversitat que viu Catalunya (i la resta del 

Planeta), caldria prioritzar els ajuts econòmics per tal que només anessin 

dirigits a aquells actuacions que preserven la biodiversitat, els hàbitats i 

els serveis ecosistèmics.  

 

Proposta A6 Finançament i ajuts estructurals a entitats i altres agents clau del 

territori 

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

contribuïssin consolidar l’estructura (recursos humans) d’aquelles entitats 

i agents clau que col·laboren en la conservació de la natura. 
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Proposta A7 Capacitació i formació tècnica en biodiversitat i medi natural per a 

entitats i empreses, ajustada a les seves necessitats 

Descripció Calen accions per formar i capacitar professionalment tots aquells agents 

socials que ajuden a conservar i gestionar la natura i el paisatge, en 

especial les entitats i les empreses. Però cal que aquesta formació s’ajusti 

a les seves necessitats i, per tant, que es consensuï amb els propis agents. 

 

Proposta A8 Deduccions fiscals per a propietaris que duguin a terme pràctiques 

beneficioses per a la conservació de la biodiversitat 

Descripció Cal articular un sistema de deduccions fiscals per a aquells propietaris 

rurals que duen a terme accions de conservació i manteniment de les 

seves finques en benefici de la biodiversitat, i que respectin els drets de 

pas dels camins (si és el cas). 

 

Proposta A9 Promoure premis i altres accions de reconeixement a iniciatives de 

conservació i de bones pràctiques de producció 

Descripció Dissenyar premis que reconeguin iniciatives de conservació de la natura i, 

al mateix temps, bones pràctiques de sectors productius que també 

contribueixen a la conservació. 

 

Proposta A10 Fomentar un diàleg fluid entre l’ANACAT i el món científic per 

garantir una transferència fluïda de coneixement cap als gestors i la 

propietat 

Descripció És vital que el món científic tingui un diàleg contant i fluid amb els 

responsables de l’ANACAT i amb els gestors del territori (inclosa la 

propietat), amb l’objectiu de garantir una transferència constant del 

coneixement científic que es vagi generant i que sigui aplicable a la gestió 

del medi natural.  

 

Proposta A11 Incrementar els recursos destinats a la divulgació ciutadana del 

medi natural i de les accions de conservació   

Descripció Per incrementar el reconeixement social dels valors naturals, i aconseguir 

una ciutadania més implicada en la seva conservació, és imprescindible 

destinar més recursos a estratègies de caire divulgatiu i educatiu. Cal 

difondre el patrimoni natural i les necessitats de cada territori (espècies, 

hàbitats, etc.), així com els projectes i accions de conservació que es 

porten a terme. Cal fer-ho també als propis centres educatius. 
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3.1.2. Òrgans descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de 

decisions 

El debat va servir per proposar diverses característiques i funcions que haurien de tenir els 

òrgans descentralitzats per tal que servissin per fomentar una cogovernança real i efectiva. 

 

Proposta A12 Apostar per una veritable cogovernança des de l’Administració que 

comporti “cedir” poder real als agents socials del territori 

Descripció Una primera constatació, de base, és que la cogovernança de l’ANACAT 

hauria de ser un valor/pilar real, assumit des de l’Administració, i que 

comportés una veritable cessió de poder, és a dir, que certes decisions 

puguin recaure en els agents socials a través dels òrgans participatius. 

 

Proposta A13 Atorgar alguna capacitat vinculant als òrgans descentralitzats per 

incentivar-ne la participació i, en tot cas, justificar molt bé les 

decisions 

Descripció El gran punt dèbil dels òrgans participatius existents és que sovint es 

valoren com que serveixen per a poc o 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. I si es considera que no n’hauria de tenir cap, 

caldria que l’ANACAT fos molt curosa amb la presa de decisions en el 

sentit que es valoressin sempre els posicionaments dels òrgans 

descentralitzats i, en cas que les decisions siguin diferents a aquests 

posicionaments, es justifiquin molt bé davant dels propis òrgans. 

 

Proposta A14 Adaptar els nous òrgans descentralitzats als agents, a les necessitats 

i a les particularitats de cada territori 

Descripció Els nous òrgans haurien d’estar pensats des del territori i ser específics de 

cada zona. Cal integrar les visions i l’experiència dels diversos agents 

socials, i tenir en compte les necessitats i problemàtiques específiques de 

cada territori. 
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Proposta A15 Atorgar als òrgans descentralitzats una representativitat 

equilibrada entre tres sectors: productiu, entitats i món científic 

Descripció La representativitat dels òrgans descentralitzats hauria de procurar 

atorgar un pes equilibrat a tres sectors principals: 1) els sectors 

productius de la natura, que inclouria la propietat; 2) el sectors de les 

entitats ecologistes, conservacionistes i de custòdia del territori (també les 

entitats d’usuaris, com ara els excursionistes); 3) el sector del 

coneixement i la ciència.  

 

Proposta A16 Fer participar als òrgans descentralitzats en la planificació d’accions 

de l’ANACAT en els corresponents territoris 

Descripció Una de les funcions clau dels òrgans descentralitzats hauria de ser la seva 

intervenció en els plans d’acció de l’ANACAT per als territoris 

corresponents. Així mateix, aquells projectes de l’ANACAT amb una 

especial incidència en un territori caldria que es consultessin als òrgans 

descentralitzats corresponents.  

 

Proposta A17 Utilitzar els òrgans descentralitzats per desbloquejar, alinear i 

consensuar temes territorials complexos 

Descripció El medi natural és un espai on es produeixen conflictes d’interessos. Atesa 

la representativitat sectorial que tindran els òrgans descentralitzats, una 

funció clau que podrien tenir seria debatre i assolir consensos sobre 

temes complexos de l’acció de l’ANACAT, o temes enquistats en un 

territori. En aquest sentit, seria útil que per tractar aquests temes els 

òrgans descentralitzats disposessin de tècnics professionals en mediació. 

 

Proposta A18 Dissenyar òrgans descentralitzats flexibles que puguin ajustar-se en 

el temps segons problemàtiques i resultats del propi funcionament 

Descripció De vegades, els òrgans participatius són massa rígids, i això limita el seu 

bon funcionament i la seva utilitat real. Per això, fora bo que aquests nous 

òrgans descentralitzats fossin, ja d’entrada, el més flexibles possible, de 

manera que es poguessin anar canviant o ajustant en el temps en funció 

de les necessitats o problemàtiques territorials que vagin sorgint, i també 

a partir dels resultats d’uns indicadors prèviament definits que serveixin 

per avaluar el funcionament dels propis òrgans. 
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Proposta A19 Dotar cada òrgan descentralitzat d’un espai web amb informació 

sobre els temes tractats i a tractar 

Descripció Cada òrgan descentralitzat hauria de disposar d’un espai web propi on 

s’hi vagin dipositant els posicionaments sorgits i tot el material informatiu 

previ a les deliberacions (sobre projectes, plans, etc.). 

 

3.1.3. Comissió Social 

Aquest nou òrgan es va debatre durant poca estona i es va incidir, sobretot, en la seva 

representativitat i en la seva funció fiscalitzadora.  

 

Proposta A20 Atorgar a la Comissió Social una representativitat equilibrada entre 

tres sectors: productiu, entitats i món científic 

Descripció La representativitat de la Comissió Social hauria de procurar atorgar un 

pes equilibrat a tres sectors principals: 1) els sectors productius de la 

natura, que inclouria la propietat; 2) el sectors de les entitats ecologistes, 

conservacionistes i de custòdia del territori (també les entitats d’usuaris, 

com ara els excursionistes); 3) el sector del coneixement i la ciència. 

 

Proposta A21 Reportar anualment a la Comissió Social els resultats de l’acció de 

l’ANACAT per tal que els pugui valorar i fiscalitzar 

Descripció Una de les funcions clau d’aquesta Comissió seria la de valorar el 

compliment dels plans d’acció de l’ANACAT. Aquesta funció es podria fixar 

de manera anual a partir d’uns informes previs de l’acció de l’ANACAT que 

haurien de rebre i valorar els membres de la Comissió Social.  

 

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

següents.  

3.2.1. Estructura territorial desitjable 

A diferència d’altres sessions, on se solen confrontar dos models possibles (aprofitar àmbits 

administratius existents com ara les vegueries, o apostar per una estructura basada en grans 

àmbits naturals i/o paisatgístics), en aquesta sessió el criteri naturalístic va ser el dominant. 

 

Proposta B1 Utilitzar àmbits ecosistèmics o regions biogeogràfiques com a 

estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció La majoria de participants a la sessió de Barcelona es va decantar per 

aquest model genèric bastat en grans àmbits naturals o paisatgístics. 

Algunes aportacions més específiques van concretar més aquest criteri 

general. 

 

Proposta B2 Utilitzar les tipologies d’hàbitats de la Xarxa Natura 2000 a 

Catalunya com a estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció Aquestes tipologies d’hàbitats (9 àmbits) ja han estat definides prèviament 

(per tant, no caldria un debat tècnic al respecte) i a més disposen 

d’instruments de gestió que en determinen objectius de conservació i 

mesures de gestió. 

 

Proposta B3 Utilitzar les conques hidrogràfiques com a estructura territorial de 

l’ANACAT 

Descripció Dos participants van apostar per aquest criteri específic amb l’argument 

que ja està definit i que obliga a pensar en la funcionalitat dels 

ecosistemes. 

 

Proposta B4 Utilitzar les vegueries i les unitats de paisatge com a estructura 

territorial de l’ANACAT 

Descripció Per aprofitar l’estructura actual dels serveis territorials de la Generalitat 

de Catalunya, es proposava utilitzar les vegueries. Però el desplegament i 

la gestió interna s’hauria de basar en un criteri més funcional i proper al 

territori, com per exemple les unitats de paisatge. 
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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, molts d’ells relacionats amb la simplificació de tràmits, el suport 

tècnic i especialitzat a projectes i la capacitat d’enllaçar agents entre sí.  

 

Proposta B5 Oficines territorials amb suport per simplificar els tràmits 

relacionats amb la gestió del medi natural  

Descripció Les oficines territorials de l’ANACAT i les persones físiques que hi treballin 

haurien d’esdevenir una “finestra única i efectiva” de la Generalitat en tots 

aquells tràmits relacionats amb la gestió del medi natural (actuacions 

agrícoles, ramaderes i silvícoles, entre d’altres), i haurien de contribuir a 

simplificar i integrar la burocràcia, generant procediments únics. 

 

Proposta B6 Oficines territorials que ofereixin informació, suport i 

assessorament tècnic a entitats i gestors del territori en ajuts i 

projectes 

Descripció El personal de les oficines territorials hauria de ser expert i hauria d’oferir 

suport i assessorament tècnic especialitzat per definir projectes, plantejar 

i tramitar ajuts, orientar pràctiques i activitats perquè siguin més 

beneficioses per a la biodiversitat, etc. Aquest assessorament hauria 

d’anar dirigit als gestors del territori i a les entitats de conservació i gestió 

de la natura. Un assessorament també en matèria legal i que hauria de 

permetre capacitar el agents del territori. 

 

Proposta B7 Aprofitar les oficines territorials per connectar persones i entitats 

amb interessos i/o projectes similars 

Descripció Les oficines territorials haurien de disposar d’un bon coneixement dels 

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 i agents amb objectius similars, interessos comuns, 

proximitat territorial i que tindrien potencial de col·laborar (compartir 

recursos, intercanviar coneixements, impulsar iniciatives conjuntes, etc.).  

 

Proposta B8 Dotar les oficines territorials d’un servei de mediació i resolució de 

conflictes a escala local 

Descripció Atès que la gestió del medi natural sovint és font de conflictes i interessos 

contraposats, des de les oficines territorials caldria disposar d’experts que 

oferissin serveis de mediació. 
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Proposta B9 Oficines territorials amb servei de resposta ràpida a problemàtiques 

i emergències relacionades amb el medi natural   

Descripció Les oficines territorials haurien de tenir un servei presencial per atendre 

consultes i resoldre situacions d’emergència de manera àgil. 

 

Proposta B10 Oficines territorials que informin de les accions executades i 

previstes, facin crides a la col·laboració i difonguin els valors 

naturals 

Descripció Les oficines territorials haurien d’informar periòdicament de les accions 

que vagi executant l’Agència, i de les que tingui previstes, amb l’objectiu 

que aquesta informació sigui coneguda pels agents del territori i puguin 

intervenir i col·laborar en la seva execució. Aquesta informació també 

hauria de tenir un component de divulgació i sensibilització. De fet, les 

pròpies seus de les oficines podrien acollir un centre d’informació i 

exposicions sobre els valors naturals dels territoris en qüestió. 

 

Proposta B11 Aprofitar equipaments ja existents per a les seus territorials de 

l’ANACAT 

Descripció Les futures seus territorials de l’ANACAT haurien d’aprofitar edificis o 

equipaments existents, ben situats. I, en cas que això no fos possible, 

optar per restaurar edificacions com ara masies rurals. 

 

3.2.3. Relacions amb altres organismes presents al territori 

En aquest àmbit es va suggerir una única proposta. 

 

Proposta B12 Garantir una coordinació eficaç entre les administracions que 

operen a diverses escales territorials 

Descripció És imprescindible que hi hagi una coordinació més eficaç i una 

col·laboració més fluïda entre els diversos departaments i organismes de 

la Generalitat implicats en la gestió del medi natural, i també amb la resta 

d’administracions implicades (a escala nacional i internacional, però 

també amb les que operen a escala local). 
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3.2.4. Canals i mecanismes no presencials 

En aquest àmbit no es va suggerir cap proposta específica.  

3.3. Propostes d’altres temàtiques 

Aquest darrer bloc d’aportacions inclou totes aquelles que no estan relacionades directament 

amb els tres eixos de debat del procés participatiu, si bé també tenen el seu interès. 

 

Proposta C1 Destinar els recursos econòmics recaptats per l’impost al CO2 dels 

vehicles a la conservació de la biodiversitat i el medi natural  

Descripció Tal com preveu la normativa, el 50% dels recursos econòmics recaptats 

per l’impost al CO2 que generen els vehicles s’hauria de destinar a 

projectes i accions de conservació de biodiversitat. Cal reivindicar i 

garantir que aquesta és la finalitat real d’aquests recursos i que no es 

dediquen a altres tasques com ara la prevenció d’incendis forestals. 
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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 11 dels 13 participants. La 

majoria (un 100%) van considerar que el tema de la sessió era MOLT important. 

 

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. 

 

 

Moment de les 

autopresentacions  

dels participants. 

 

 

Un dels participants 

exposant els seus 

arguments. 
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Moments finals del  

treball deliberatiu. 

 

 

 
 

Panell amb totes les aportacions recollides. 

 

 

 

 

 


