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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 

7 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  

Tarragona 2 

Valls 2 

Reus 2 

El Masroig 1 

La Canonja 1 

Tivissa 1 

L'Albiol 1 

Puigpelat 1 

Nulles 1 

La Morera del Montsant 1 

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 7 

Activitats professionals, científiques i tècniques i 

administratives 

2 

Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal 2 

Hosteleria o turisme 1 

NC - 

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) 

Generalitat de Catalunya - DACC 3 

Generalitat de Catalunya – Parc Natural del Montsant 1 

Diputació de Tarragona 2 

Consorci de la Serra de Llaberia 2 

INSTA - Serveis Jurídics Ambientals 1 

Associació Forestal de les Comarques de Tarragona 1 

GEPEC-EdC 3 

 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 33 propostes: 17 corresponents al bloc A “Una Agència participada”, 14 

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 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 (serveis ecosistèmics, 

deduccions fiscals, drets de tala, facilitats econòmiques a entitats, etc.) a la promoció de 

segells i de la RSC, passant per la capacitació a entitats i l’enfortiment de la divulgació. 

 

Proposta A1 Ajuts graduals i fiscalitat favorable per al sector primari que 

contribueix a la conservació i “produeix” serveis ambientals 

Descripció Els pastors i pagesos són agents que, amb la seva producció, ajuden a 

conservar i gestionar la natura i, per tant, cal molta més empatia amb el 

sector primari. Cal promoure ajuts econòmics o bonificacions fiscals 

lligats als resultats de la seva acció en conservació de la natura. Uns ajuts 

que, fins i tot, podrien ser graduals segons el grau de naturalització de les 

seves finques. Cal una política àmplia en aquest sentit, no iniciatives 

puntuals, i cal un bon seguiment dels compromisos. Existeixen bons 

models de referència al Parc Natural de Collserola o a la Reserva de la 

Biosfera de Menorca. 
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Proposta A2 Ajuts a propietaris forestals per mantenir boscos madurs i/o de 

lliure evolució 

Descripció Cal oferir línies d’ajuts específiques que compensin els drets de tala dels 

boscos que tinguin la consideració de madurs o que es deixin a lliure 

evolució natural.  

 

Proposta A3 Ajuts a entitats conservacionistes que incorporin facilitats fiscals i 

que no comprometin la tresoreria 

Descripció Els ajuts que reben les entitats per a projectes de conservació de la natura 

són una arma de doble fil ja que, malgrat la seva utilitat, poden arribar a 

comprometre la viabilitat econòmica de les entitats. En aquest sentit, es 

demana, per exemple, que els ajuts puguin comportar avançaments i/o 

que cobreixin el 100% de l’IVA.  

 

Proposta A4 Delegació de la gestió d’espais naturals no gestionats a entitats del 

tercer sector, consorcis o altres ens locals 

Descripció Més enllà dels espais naturals de protecció especial (ENPE), hi ha molts 

altres espais naturals que requereixen d’una gestió activa però no la 

tenen per manca de recursos. Cal articular mecanismes i ajuts per delegar 

la gestió d’aquests espais a entitats del tercer sector, consorcis i altres ens 

locals.  

 

Proposta A5 Capacitació tècnica de les entitats conservacionistes 

Descripció Una implicació eficaç de les entitats en la gestió del medi natural 

requereix que estiguin ben capacitades tècnicament. Per tant, cal 

impulsar ajuts i formacions per assolir un bon nivell tècnic del personal de 

les entitats.  

 

Proposta A6 Crear una política de país que promogui segells o certificacions per 

reconèixer productes i projectes desenvolupats en espais protegits 

Descripció Més enllà de les iniciatives individuals de cada espai natural protegit, cal 

una política o iniciativa de país que reconegui de cara al consumidor la 

qualitat i l’origen d’aquells productes agroalimentaris i d’altres tipus que 

es produeixin dins o en entorns propers als espais naturals protegits. 

Aquest reconeixement (via segells, etiquetes, marques...) també es podria 

fer extensible a empreses, municipis i entitats que desenvolupen 

projectes de conservació en espais protegits.  
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Proposta A7 Fomentar la responsabilitat social corporativa i el mecenatge privat 

dedicat a la conservació de la biodiversitat 

Descripció Cal impulsar una política de RSC en biodiversitat que incentivi (o, fins i tot, 

obligui) les empreses a invertir en conservació. En aquest sentit, es poden 

buscar mecanismes de col·laboració entre empreses i entitats ambientals, 

com ja es fa en algun cas. En paral·lel, cal facilitar i fomentar el mecenatge 

privat en conservació de la biodiversitat, tal com passa en altres països.  

 

Proposta A8 Buscar mecanismes que valoritzin els recursos generats pel sector 

primari i contribueixin a un reconeixement econòmic i social dels 

serveis ambientals 

Descripció Cal fomentar una autèntica economia d’escala a partir dels recursos 

generats pel sector primari, que contribueixi a valorar-los econòmicament 

i socialment, i que també comporti un reconeixement dels serveis 

ambientals que generen.  

 

Proposta A9 Enfortir la comunicació i educació en medi natural destinada als 

públics joves i les noves generacions  

Descripció Cal que el jovent i les noves generacions estiguin més connectats amb la 

natura, ja que sembla que hi hagi una desconnexió creixent. Per això, cal 

impulsar campanyes i accions educatives dissenyades i dirigides 

específicament a aquest públic. L’ANACAT es pot convertir en un 

missatger clau per connectar amb les noves generacions.  

 

Proposta A10 Enfortir la difusió dels ajuts existents i dels beneficis que generen  

Descripció Els ajuts existents dirigits a la conservació de la natura sovint passen 

desapercebuts entre els seus destinataris potencials. Cal doncs, 

difondre’ls millor, amb més recursos comunicatius. A la vegada, cal 

difondre també tots els beneficis que generen aquests ajuts un cop 

executats. 

 

Proposta A11 Impulsar consells escolars per desenvolupar projectes de 

conservació del patrimoni natural  

Descripció Seria interessant impulsar consells escolars (integrats per un o més 

centres educatius) que desenvolupin projectes d’estudi, seguiment o 

conservació del medi natural, i que comptin amb el suport de l’Agència. 
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3.1.2. Òrgans descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de 

decisions 

El debat es va centrar sobretot en la idoneïtat o no que els òrgans descentralitzats tinguin 

funcions vinculants. 

 

Proposta A12 Atorgar als òrgans descentralitzats una representativitat 

equilibrada entre tres sectors: productiu, entitats i administracions 

Descripció La representativitat dels òrgans descentralitzats hauria de procurar 

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

territori, que inclouria el sector primari; 2) el sector de les entitats 

ecologistes, conservacionistes i de custòdia del territori; 3) les 

administracions locals. Cadascun d’aquests sectors emetria un únic vot en 

cas que calgués prendre decisions o fixar posicionaments. 

 

Proposta A13 Valorar els pros i contres d’atorgar algun tipus de funció vinculant 

als òrgans descentralitzats i analitzar si és possible legalment 

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 

aconsellable que els nous òrgans descentralitzats tinguessin algun tipus 

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

n’incentivaria la participació. Per contra, hi ha qui pensa que atorgar 

funcions vinculants a aquests òrgans generaria una complexitat difícil de 

gestionar en el cas, per exemple, que diversos òrgans descentralitzats 

prenguin decisions en sentits contraris. D’altra banda, caldria analitzar 

legalment si aquests òrgans participatius poden prendre decisions 

vinculants. Si es considera que no tenen o no poden tenir funcions 

vinculants, 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 Més enllà dels òrgans descentralitzats, o com a part d’ells, crear 

comissions de treball sectorials també en clau territorial 

Descripció Si els òrgans descentralitzats acaben abordant diversos temes, també 

caldria crear comissions específiques de caire sectorial (integrades dins 

els propis òrgans descentralitzats, o bé com a òrgans independents) on es 

poguessin tractar i treballar problemàtiques o projectes territorials més 

específics. 
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Proposta A15 Més enllà dels òrgans descentralitzats, crear consells municipals o 

comarcals per al foment i la gestió del patrimoni natural 

Descripció A part dels òrgans descentralitzats, i a una escala més petita (municipal, 

comarcal), cal fomentar òrgans participatius amb capacitat per fer 

propostes concretes, per impulsar projectes locals, que comptin amb 

l’assessorament i l’ajut de l’Agència. 

 

3.1.3. Comissió Social 

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

representativitat.  

 

Proposta A16 Atorgar a la Comissió Social una representativitat equilibrada entre 

tres sectors: productiu, entitats i administracions 

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

pes equilibrat a tres sectors principals: 1) els gestors del territori, que 

inclouria el sector primari; 2) el sector de les entitats ecologistes, 

conservacionistes i de custòdia del territori; 3) les administracions locals. 

Cadascun d’aquests sectors emetria un únic vot en cas que calgués 

prendre decisions o fixar posicionaments. 

 

Proposta A17 Transferir els posicionaments dels òrgans descentralitzats a la 

Comissió Social 

Descripció Caldria establir els procediments necessaris per garantir que els 

posicionaments de tots els òrgans descentralitzats arribin a la Comissió 

Social, on han de ser valorats en clau nacional. 
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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 que 

van fer emergir dos models possibles: aprofitar àmbits administratius existents (com ara les 

vegueries) o apostar per una estructura basada en grans àmbits naturals i/o paisatgístics. 

 

Proposta B1 Utilitzar les vegueries com a estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció Aquest model va ser el més valorat en aquesta sessió del Camp de 

Tarragona, atès que permetria aprofitar l’estructura actual dels serveis 

territorials de la Generalitat de Catalunya. 

 

Proposta B2 Utilitzar les vegueries com a estructura territorial de l’ANACAT per 

als serveis administratius, però amb una gestió tècnica per àmbits 

ecològics 

Descripció Aquest model mixt apostava per aprofitar les estructures administratives 

ja implementades (les vegueries) per a la gestió d’aspectes administratius 

i de tràmits, però establir àmbits ecològics diferenciats per a la gestió de 

caire tècnic. 

 

Proposta B3 Utilitzar la matriu biofísica per estructurar l’ANACAT però amb una 

certa coherència territorial 

Descripció Aquest model mixt aposta per partir d’àmbits ecològics per estructurar 

l’ANACAT, però acabar de definir les unitats o àmbits de l’ANACAT en base 

a criteris administratius territorials per garantir una coherència territorial. 
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Proposta B4 Utilitzar grans àmbits paisatgístics, regions biogeogràfiques o 

massissos muntanyosos com a estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció Aquest model aposta per dotar l’Agència d’una estructura més 

connectada amb la natura, que és la missió d’aquest nou ens. En aquest 

sentit, es proposa tenir en compte els massissos de muntanya, grans 

àmbits paisatgístics o regions biogeogràfiques com a criteri estructurador. 

 

Proposta B5 Establir les seus territorials de l’ANACAT en municipis rurals 

Descripció Una via molt visible per demostrar una autèntica descentralització de 

l’Agència és que les seus territorials estiguin en petits municipis rurals. 

 

Proposta B6 Establir algun tipus d’estructura territorial de l’ANACAT per a la part 

marina que gestioni l’organisme, amb un màxim de dues unitats 

Descripció L’estructura territorial de l’ANACAT no pot ser la mateixa a la part 

terrestre que a la part marina. Per tant, la part marina que gestioni 

l’ANACAT no cal que es correspongui amb el litoral de les unitats 

territorials terrestres. Seria aconsellable un màxim de dues unitats per a 

la part marina. 

 

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 als gestors del territori i l’educació, formació i sensibilització.  

 

Proposta B7 Oficines territorials que ofereixin suport tècnic per simplificar i 

agilitzar els tràmits i ajuts 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 aquells tràmits relacionats amb 

la gestió del medi natural, i haurien de contribuir a agilitzar les respostes 

de l’Administració (massa lentes actualment). 
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Proposta B8 Centrar l’acció de l’ANACAT en la gestió del medi natural i 

l’assessorament a agents, i mantenir els tràmits al departament 

corresponent 

Descripció Malgrat que moltes aportacions demanen que l’ANACAT i les seves 

oficines territorials serveixin per agilitzar i simplificar els tràmits 

relacionats amb la gestió del medi natural, un participant de la sessió de 

Tarragona va apostar per mantenir aquests tràmits en el departament de 

la Generalitat corresponent, i centrar l’acció de l’ANACAT en la gestió 

tècnica de la biodiversitat i l’assessorament tècnic als diversos agents 

implicats. L’argument és que passar tots els tràmits a l’ANACAT faria que 

esdevingués, novament, un òrgan massa burocràtic i amb poca capacitat 

per assolir la seva missió, que és la conservació i la gestió de la 

biodiversitat  

 

Proposta B9 Oficines territorials que ofereixin serveis d’informació i 

assessorament tècnic a gestors del territori i a entitats 

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

informació, 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, inclosa la propietat forestal, i 

a les entitats de conservació de la natura. La informació i suport també 

hauria de ser en matèria legal (permisos, normatives, etc.). 

 

Proposta B10 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 B11 Oferir des de les oficines territorials formació tècnica a agents 

socials i a gestors del medi natural 

Descripció Les seus territorials de l’ANACAT han d’apostar decididament per la 

formació i la capacitació tècnica. En aquest sentit, han de promoure 

formacions diverses de caire tècnic per als agents implicats en la gestió 

del medi natural. 
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Proposta B12 Oficines territorials amb programes estables d’educació ambiental 

Descripció Les seus territorials de l’ANACAT han d’apostar decididament per 

l’educació ambiental. Per això, han d’impulsar programes d’educació 

ambientals destinats a centres educatius i a la ciutadania. 

 

Proposta B13 Oficines territorials que informin sobre els projectes existents al 

territori, i que facin comunicació i divulgació 

Descripció La comunicació ha de ser una altra de les funcions clau de les oficines 

territorials. En aquest sentit, és important que tinguin un bon 

coneixement de les entitats que hi ha al seu territori (què fan, com ho fan, 

quines fonts de finançament tenen, etc.) per, a partir d’aquí, fer una 

difusió eficaç dels projectes que tenen en marxa, amb crides a la 

col·laboració. En aquest sentit, es poden crear instruments comunicatius 

com ara mapes interactius (tal com fa l’ACA). Aquesta informació també 

hauria de tenir un component de divulgació i sensibilització. 

 

3.2.3. Relacions amb altres organismes presents al territori 

En aquest àmbit es va suggerir una única proposta. 

 

Proposta B14 Coordinar els ajuts i les actuacions entre l’Agència i les 

administracions responsables de la política forestal  

Descripció L’Agència, atès que no tindrà competències plenes en algunes matèries 

vinculades a la gestió del medi natural (com ara l’ordenació i gestió 

forestals), caldrà que es coordini de manera efectiva amb la Direcció 

General d’Ecosistemes Forestals, el Centre de la Propietat Forestal i altres 

administracions que també intervenen en la gestió forestal com ara les 

diputacions. En aquest sentit, algun participant va proposar que les 

competències forestals s’integressin en l’ANACAT per aconseguir una 

gestió de la natura veritablement transversal. 

 

3.2.4. Canals i mecanismes no presencials 

En aquest àmbit no es va suggerir cap proposta específica.  
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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 més recursos de tot tipus per garantir el compliment i 

l’efectivitat de la legislació vinculada al medi natural  

Descripció Tot i que encara hi ha mancances, existeix una extensa legislació amb 

incidència en la conservació del medi natural. El problema, però, és que 

no es compleix, no és efectiva. Per tant, cal destinar més mitjans i 

recursos a garantir-ne un compliment adequat. 

 

Proposta C2 Implementar polítiques transversals amb la participació de tots els 

sectors implicats en la conservació de la biodiversitat 

Descripció Cal garantir una autèntica transversalitat en totes les polítiques i 

actuacions que tenen incidència en el medi natural. Per exemple, caldrà 

que l’Agència actuï tenint en compte estratègies ja aprovades al territori 

com ara l’Agenda rural. 
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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 82%) van considerar que el tema de la sessió era MOLT important, mentre que el 

18% restant van considerar-lo BASTANT 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. 

 

 

Exposició dels  

eixos de debat. 

 

 

Treball individual 

plantejant mecanismes de 

suport a la conservació per 

part d’entitats i empreses. 
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Moments finals del  

treball deliberatiu. 

 

 

 
 

Panell amb totes les aportacions recollides. 

 

 

 

 

 


