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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 31 persones que representaven 

21 organismes, entitats o empreses diferents (més 4 participants 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 

Girona 10 

Olot 3 

Banyoles 2 

Vic 1 

Santa Coloma de Farners 1 

Camprodon 1 

Prats de Lluçanès 1 

Bescanó 1 

Maià de Montcal 1 

La Garriga 1 

Sant Julià de Cerdanyola 1 

Sant Joan les Fonts 1 

Sant Miquel de Campmajor 1 

Pardines 1 

Flaçà 1 

Vilobí d'Onyar 1 

Sant Joan de les Abadesses 1 

La Jonquera 1 

Blanes 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 9 

Activitats professionals, científiques i tècniques i 

administratives 

8 

Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal 2 

Salut, educació i serveis socials 2 

Hosteleria i turisme 2 

Informació i comunicació 2 

Altres activitats: entitat conservació / medi ambient 3 

Altres activitats: consultoria turística 1 

Altres activitats: cinegètica 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 en la sessió, i s’indiquen el nombre de 

persones que van representar cada entitat.  

 

Administració/entitat/empresa 
Nombre participants 

(persones) 

Parc Natural del Cap de Creus 2 

Parc Natural Capçaleres Ter-Freser 1 

Consorci per a la protecció i la gestió dels EIN del Ripollès 1 

Consorci per a la protecció i la gestió de l’EIN de l’Alta Garrotxa 1 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 1 

Ajuntament de Pardines 1 

Associació de Micropobles de Catalunya 1 

Federació Catalana de Caça Territorial de Girona 2 

Confraria Pescadors Blanes 1 

Associació de Propietaris de la Vall de Camprodon 1 

Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Girona 1 

Institut d'Ecologia Aquàtica - Universitat de Girona 2 

Institució Catalana d'Història Natural 2 

Museu de Ciències Naturals de Granollers 1 

Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera 1 

Fundació Emys 2 

Associació Sèlvans 1 

Associació La Sorellona / Sorelló 2 

Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 1 

Limnos Pla de l'estany 1 

Trescàlia 1 

Títol personal 4 

 31 
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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 54 propostes: 29 corresponents al bloc A “Una Agència participada”, 19 

corresponents al bloc B “Una Agència propera”, i 6 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 abastar un ampli ventall d’aspectes relacionats amb el 

finançament, la fiscalitat, la recerca, la comunicació o la promoció, entre d’altres. 

 

Proposta A1 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 pels dos grups  
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Proposta A2 Mecanismes de contractes programa i contractació conjunta  

d’entitats del tercer sector 

Descripció Impulsar sistemes de contractació a mig i llarg termini per garantir 

l’estabilitat i continuïtat de programes de conservació duts a terme per 

entitats del tercer sector, i modalitats de contractació conjunta 

(participació de dos o més entitats públiques en un únic procés de 

contractació o licitació conjunta), com els acords marc, entre altres. Això 

alliberaria moltes de les entitats de la dependència a subvencions. 

Grups  Proposada pel grup blau  

 

Proposta A3 Posar en valor la figura de la propietat d’espais naturals i reforçar la 

seva tasca a través de la custòdia del territori 

Descripció Reconèixer públicament la tasca que fan propietaris pel que fa a la gestió 

de la natura, i empoderar-los davant de tercers (ciutadania). En paral·lel, 

cal seguir impulsant la custòdia del territori, per implicar la propietat 

d’espais naturals en la conservació dels valors naturals i paisatgístics de 

les seves finques. 

Grups  Proposada pel grup blau  

 

Proposta A4 Ajuts que compleixin diverses característiques per tal que siguin 

efectius per a la conservació de la natura 

Descripció Les característiques que haurien de complir són: regulars i planificats, de 

llarg termini, amb unes regles del joc clares, dedicats estrictament a 

conservació però no centrades estrictament en espais naturals protegits, 

dirigits a tots els sectors involucrats, elevat cofinançament, amb bestretes, 

estrictes i rigorosos, coordinats amb altres organismes, fàcils de justificar i 

transparents per poder-los fiscalitzar. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A5 Ajuts que comportin col·laboracions i sinergies entre diversos 

sectors  

Descripció S’haurien de promoure ajuts específics on la condició principal fos que 

col·laboressin diversos sectors vers un objectiu comú relacionat amb la 

conservació, fomentant així consensos i sinergies entre una gran varietat 

d’agents socials. 

Grups  Proposada pel grup verd  
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Proposta A6 Ajuts econòmics per fomentar en destinacions amb la CETS que 

noves empreses s’hi adhereixin i plantegin propostes sostenibles 

Descripció En aquests espais naturals protegits amb la CETS (Carta Europea de 

Turisme Sostenible), caldria plantejar línies d’ajuts que ajudin empreses 

del territori a obtenir la certificació, i que plantegin propostes turístiques 

coherents amb els principis de la CETS. 

Grups  Proposada pel grup verd  

 

Proposta A7 Desgravar impostos com l’IBI a propietaris (i altres sectors) que 

acreditin una bona gestió ambiental d’acord amb indicadors reals 

Descripció Caldria reduir impostos (o altres mecanismes fiscals atractius) a 

propietaris de terrenys (i altres sectors implicats) que duguin a terme 

bones pràctiques que afavoreixin la conservació de la natura en base a 

indicadors reals com: número de parelles nidificants d’espècies sensibles, 

superfície de guarets o manteniment de fileres arbustives en conreus, 

entre d’altres. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

Proposta A8 Crear un instrument econòmic per compensar la propietat forestal 

en virtut dels serveis ecosistèmics de les seves finques 

Descripció Si es compleixen alguns requisits, i en determinades circumstàncies, les 

finques que proveeixin serveis ecosistèmics podrien rebre recursos 

provinents de fons institucionals o eines de valorització dels intangibles 

proveïts per aquests espais.  

Grups  Proposada pel grup blau  

 

Proposta A9 Fiscalitat que persegueixi pràctiques nocives 

Descripció Igual que cal una fiscalitat que incentivi de bones pràctiques, també cal 

perseguir (per la via dels impostos) aquelles pràctiques que deterioren el 

medi natural. Els recursos generats amb aquestes taxes haurien de 

dedicar-sen en la seva totalitat, a la gestió de la natura.  

Grups  Proposada pels dos grups  
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Proposta A10 Fomentar una recerca sobre prescripció social de la natura amb la 

col·laboració dels CAPs i les empreses  

Descripció Cal impulsar estudis que mostrin els beneficis de la prescripció social de 

la natura i que comptin amb la col·laboració dels Centres d’Atenció 

Primària (CAPs) i d’empreses compromeses. 

Grups  Proposada pel grup verd  

 

Proposta A11 Beques per impulsar projectes de recerca sobre conservació i gestió 

de medi natural 

Descripció Caldria disposar d’una iniciativa/política de beques específiques per a 

projectes de recerca sobre conservació i gestió de medi natural. 

Grups  Proposada pel grup verd  

 

Proposta A12 Premiar i promocionar de manera diferenciada aquelles empreses 

que treballen per la conservació del patrimoni (com ara les de la 

CETS) 

Descripció Cal afavorir en clau promocional (i, si escau, per mitjà de premis) totes 

aquelles empreses que acreditin que duen a terme bones pràctiques que 

afavoreixen la conservació del patrimoni natural i cultural. Un bon cas 

seria aquelles empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme 

Sostenible (CETS). 

Grups  Proposada pel grup verd  

 

Proposta A13 Crear una marca conjunta per acreditar productors i activitats 

socioeconòmiques que vetllen per la conservació del medi natural 

Descripció Seria desitjable crear, a escala de tot el país, d’alguna marca que certifiqui 

totes aquelles empreses i activitats productives i econòmiques que 

treballen a favor de la conservació de la natura. 

Grups  Proposada pel grup verd  
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Proposta A14 Comunicar de manera més intensa les accions dutes a terme en 

espais naturals que funcionen 

Descripció Cal augmentar l’esforç en comunicació per donar a conèixer i visibilitzar 

totes aquelles iniciatives relacionades amb la conservació de la natura 

que funcionen: projectes de conservació, publicacions, col·laboracions 

entre diferents agents socials, etc. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

Proposta A15 Oferir més informació oberta sobre medi natural 

Descripció Cal posar a la disposició de tothom més informació sobre medi natural, ja 

sigui via base de dades obertes, mapes interactius o altres instruments de 

caire divulgatiu, i fer-ne difusió regular a través d’un butlletí en línia o 

qualsevol altre tipus de publicació periòdica. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

Proposta A16 Fomentar professions i vocacions relacionades amb la conservació 

de la natura i el paisatge 

Descripció A través de la formació professional i universitària, i també fent divulgació 

en escoles i a famílies, cal incentivar professions que contribueixen a 

conservar la natura com ara pastors, agricultors, peladors de suro, etc. 

Grups  Proposada pel grup verd  

 

Proposta A17 Oferir una formació coordinada entre els diversos espais protegits 

per poder esdevenir guia oficial dels parcs naturals de Catalunya 

Descripció Caldria crear una formació a escala de tot el país que permeti formar-se 

com a guia oficial dels parcs naturals de Catalunya, i que permeti conèixer 

i divulgar les regulacions, el patrimoni natural, els projectes més 

destacats, etc. 

Grups  Proposada pel grup verd  
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Proposta A18 Impulsar nous programes d’educació ambiental dirigits a públics 

diversos que posin en valor el patrimoni natural 

Descripció Cal fer pedagogia i donar a conèixer els valors intrínsecs del medi natural 

per mitjà de programes educatius dirigits a escoles, visitants i població 

local.  

Grups  Proposada pels dos grups  

 

3.1.2. Òrgans descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de 

decisions 

El debat va versar sobre les funcions, l’estructura i la representativitat d’aquests òrgans 

descentralitzats, i la seva connexió amb la Comissió Social. 

 

Proposta A19 Valorar la viabilitat de crear nous òrgans participatius atesa la 

complexitat que generaria en la governança del medi natural  

Descripció La governança del medi natural ja disposa de nombrosos òrgans 

participatius repartits arreu del territori, com ara les juntes rectores dels 

parcs naturals (entre d’altres). Crear nous òrgans participatius afegiria 

més complexitat i restaria agilitat, a més a més, potser resultaria poc 

viable per a les entitats formar-ne part atès que ja són membres d’altres 

òrgans existents. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A20 Inspirar-se en l’estructura i funcionament dels GALP per dissenyar 

els òrgans descentralitzats 

Descripció Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons 

Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i 

desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la gestió 

dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en 

les prioritats definides pel territori mateix. Poden ser un model inspirador 

per dissenyar els nous òrgans descentralitzats. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta A21 Incloure tres grans sectors com a membres principals dels òrgans 

descentralitzats: gestors del territori, tècnics i científics, i entitats 

Descripció La composició dels òrgans descentralitzats hauria d’incloure tres sectors 

principals: gestors del territori (sector primari, sobretot), tècnics i científics 

(i potser empreses privades referents), i entitats (ecologistes, 

conservacionistes, i d’educació ambiental). Un quart sector, que caldria 

valorar si incloure, serien les administracions locals. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A22 Impulsar que els representants dels diversos membres dels òrgans 

descentralitzats siguin rotatius 

Descripció Seria necessari que els diversos perfils membres dels òrgans 

descentralitzats tinguessin representants que anessin rotant amb el 

temps, una mesura que es troba a faltar en òrgans participatius existents, 

on sempre hi ha les mateixes persones. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A23 Adoptar per als òrgans descentralitzats la fórmula dels consorcis 

públics/privats, amb pressupost i capacitat executiva 

Descripció Els òrgans descentralitzats haurien de poder executar iniciatives pròpies, 

a partir d’un pla estratègic participat a nivell de territori, i disposant d’un 

pressupost propi (finançat per l’ANACAT). Per això, convindria que 

adoptessin la figura jurídica d’un consorci públic/privat d’àmbit local.  

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta A24 Atorgar funció consultiva als òrgans descentralitzats i traslladar els 

posicionaments territorials a la Comissió Social, que sí prendria 

decisions vinculats 

Descripció Davant del debat de si els òrgans descentralitzats han de tenir alguna 

funció vinculant, es considera que millor que siguin funcions consultives 

(per evitar haver d’afrontar possibles decisions contradictòries entre els 

òrgans), però que els posicionaments territorials es traslladin a la 

Comissió Social, òrgan que hauria de valorar aquests posicionaments i 

prendre decisions que podrien ser vinculants. Un funcionament similar 

tenen els consells territorials de caça i el Consell de Caça de Catalunya. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta A25 Reproduir en els òrgans descentralitzats l’estructura i funcions de la 

Comissió Social, adaptades a un àmbit més local 

Descripció Els òrgans descentralitzats podrien estructurar-se i funcionar com petites 

comissions socials adaptades a la realitat local. A la vegada, els òrgans 

descentralitzats i la Comissió Social podrien tenir algun tipus de vincle. 

Per exemple, els òrgans descentralitzats podrien “elevar” propostes i 

posicionaments a la Comissió Social. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta A26 Valorar la possibilitat que els òrgans descentralitzats tinguin un 

caràcter més sectorial i es puguin ajustar a les necessitats 

Descripció Aquesta proposta pretén atorgar flexibilitat i adaptabilitat als òrgans 

descentralitzats, de manera que es puguin anar creant segons les 

necessitats concretes que vagin sorgint i que tractin només temàtiques o 

àmbits sectorials concrets (boscos, gestió marina, rius...) per impulsar 

projectes compartits. Un model inspirador seria la futura creació d’una 

Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural, que estarà formada per propietaris, 

ens locals, teixit associatiu i empreses. 

 

Aquest plantejament podria xocar amb un altre model d’òrgans 

descentralitzats que apostaria més perquè fossin òrgans multisectorials 

que facilitessin l’entesa i la permeabilitat entre diversos sectors, tan 

necessàries en l’àmbit de la conservació de la natura. No obstant, els dos 

models també podrien ser compatibles i ajudar a optimitzar el 

desplegament de l’Agència. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A27 Òrgans descentralitzats com a espais on compartir mètodes i 

coneixement i generar sinergies i treball en xarxa 

Descripció Amb l’objectiu d’unificar i compartir criteris i metodologia de gestió del 

medi natural, i també per generar oportunitats de treball en xarxa 

aquests òrgans poden facilitar espais (digitals o presencials) per compartir 

mètodes i coneixement i establir sinergies entre diferents agents del 

territori. 

Grups  Proposada pel grup blau 
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3.1.3. Comissió Social 

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

decisòria.  

 

Proposta A28 Atorgar capacitat decisòria a la Comissió Social a partir dels 

posicionaments dels òrgans descentralitzats i amb una estructura 

ben equilibrada  

Descripció La Comissió Social podria tenir funcions decisòries i vinculants, però 

sempre a partir de la consideració dels posicionaments que emanin dels 

òrgans descentralitzats. Ara bé, per atorgar aquesta capacitat vinculant a 

aquest nou òrgan, l’estructura de la Comissió Social hauria d’estar molt 

ben equilibrada entre els diferents sectors vinculats a la conservació de la 

natura. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta A29 Atorgar a la Comissió Social una funció fiscalitzadora de les decisions 

i les accions tècniques de l’Agència  

Descripció La Comissió Social hauria de poder fiscalitzar les estratègies i plans que 

dissenyi l’Agència, així com el seu grau de compliment. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

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.  
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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 Utilitzar les comarques com a estructura territorial de l’ANACAT per 

la seva proximitat 

Descripció Aquest model aposta per aprofitar una estructura administrativa existent, 

i s’utilitza un àmbit territorial que genera proximitat, especialment en 

l’àmbit rural. A més ja existeixen oficines comarcals de la Generalitat i es 

podrien aprofitar. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

 

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

descentralitzant-les a través de les comarques (i valorant si 

aprofitar oficines existents) 

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

de la Generalitat associats a les vegueries, però descentralitzar certes 

funcions en les comarques (per tal que es generi més proximitat), 

aprofitant si escau oficines comarcals ja existents d’altres departaments 

de la pròpia Generalitat. 

Grups Proposada pels dos grups 

 

 

Proposta B3 Dissenyar un model mixt d’estructura de l’ANACAT basat en les 

vegueries però corregides atenent a criteris biogeogràfics i 

paisatgístics 

Descripció Aquest model mixt també es basaria en les vegueries, però “corregides” 

en aquells casos que presenten incoherències paisatgístiques o 

biogeogràfiques evidents, i permetent crear nous àmbits més coherents 

territorialment (“neovegueries”). 

Grups Proposada pels dos grups  
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Proposta B4 Utilitzar les províncies com a estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció Aquest model aposta per aprofitar una estructura administrativa existent, 

i s’utilitza un àmbit territorial ja consolidat que evitaria conflictes. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

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. Es va destacar que aquests nous àmbits 

garantissin una connectivitat territorial, paisatgística i social. Un model 

inspirador seria el de la Reserva de la Biosfera. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B6 Utilitzar estructures administratives existents per a les oficines de 

l’Agència, però planificar per àmbits amb significat natural 

Descripció Aquesta proposta aposta per aprofitar algun tipus d’estructura 

administrativa existent per distribuir pel territori les oficines de l’ANACAT 

(i així evitar crear estructures paral·leles amb noves demarcacions), però a 

l’hora de planificar estratègies utilitzar àmbits amb significat ambientals 

com ara les regions biogeogràfiques o les unitats de paisatge. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

3.2.2. Serveis oferts per les oficines territorials 

Es van proposar diversos tipus de serveis (suport a tràmits, assessorament, etc.) que haurien 

d’oferir les oficines o delegacions territorials de l’ANACAT. 

 

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 “finestreta 

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

gestió del medi natural (gestió d’expedients, sancions, sol·licituds, etc.). 

Això hauria de permetre eliminar tràmits reiteratius i burocràcia, i també 

una certa unitat de criteris.   

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta B8 Oferir des de les oficines territorials assessorament jurídic i legal 

sobre normativa i per sol·licitar ajuts 

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

d’oferir assessorament jurídic i legal especialitzat al sector primari, a 

propietaris, a caçadors, a entitats sense afany de lucre, a empreses i fins i 

tot a la ciutadania en general. Aquest assessorament hauria d’ajudar i 

facilitar la sol·licitud, interpretació i tramitació d’ajuts, i també hauria 

d’ajudar a la comprensió de la normativa que afecta les activitats 

econòmiques i les activitats lúdiques que tenen lloc al medi natural. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B9 Oferir des de les oficines territorials assessorament tècnic per al 

disseny i l’execució de projectes, i per dur a terme accions de 

conservació i gestió 

Descripció Més enllà dels tràmits ordinaris i dels ajuts, les oficines territorials podrien 

comptar amb professionals especialitzats que assessoressin els diversos 

agents del territori en el plantejament i l’execució de nous projectes, i 

també a aquells agents que vulguin emprendre accions de conservació i 

gestió del medi natural. En aquest sentit, aquest assessorament més 

tècnic i especialitzat podria anar dirigit a un ampli ventall d’agents: 

administracions locals, gestors de destinacions turístiques, sector primari, 

sector agroalimentari, sector forestal, entitats conservacionistes, etc. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

Proposta B10 Convertir les oficines territorials en organismes de gestió del 

territori i del medi natural 

Descripció La gestió de la natura i els espais naturals ha d’anar més enllà dels espais 

naturals de protecció especial. Per tant, les oficines territorials de 

l’Agència haurien d’assumir com una funció clau la gestió activa de tots 

aquells altres espais natura que també en requereixen. 

Grups  Proposada pel grup verd 
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Proposta B11 Oferir informació a la ciutadania i divulgar coneixement territorial 

des de les oficines territorials 

Descripció Les oficines territorials, com a equipaments de proximitat, han d’estar 

obertes a la ciutadania i els agents socials, que han de poder adreçar-s’hi 

per demanar informació i fer consultes sobre qualsevol aspecte relacionat 

amb la gestió i les problemàtiques del medi natural. Així mateix, les 

oficines territorials també han de ser proactives i divulgar periòdicament 

entre els agents territorials estadístiques, baròmetres, estudis, etc. 

relacionats amb l’estat del medi natural. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B12 Convertir les oficines territorials en centres d’eines i recursos 

materials per a la conservació i millora de la biodiversitat  

Descripció Les oficines territorials de l’ANACAT també podrien oferir i compartir 

eines i recursos materials i telemàtics de suport a la conservació i gestió 

de la natura, com un “banc d’eines”, i incloent també la cessió d’espais i 

altres accions de suport logístic.  

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta B13 Oferir des de les oficines territorials un servei de mediació 

ambiental 

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. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

Proposta B14 Oficines territorials com a plataformes per connectar persones del 

sector primari 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 pel grup verd 
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Proposta B15 Oficines territorials amb recursos de vigilància i control d’activitats 

en 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 

 

Proposta B16 Coordinar les oficines territorials amb les entitats científiques que 

treballen al territori i amb l’Observatori del Patrimoni Natural 

Descripció Les oficines territorials també podrien mantenir una relació estreta amb 

les entitats científiques i grups d’experts que hi ha repartits arreu del 

territori, i fer de pont amb l’Observatori del Patrimoni Natural a l’hora de 

dissenyar programes de recopilació de dades sobre el medi natural i 

altres accions relacionades amb la divulgació científica. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

3.2.3. Relacions amb altres organismes presents al territori 

En aquest àmbit es van suggerir un parell de propostes.  

 

Proposta B17 Garantir una coordinació eficaç entre l’ANACAT i els departaments i 

unitats de l’Administració que despleguin l’Agenda Rural 

Descripció Al medi natural i rural, en els propers anys, s’espera que hi hagi un 

instrument estratègic amb una incidència important: l’Agenda Rural. Per 

aquest motiu, és fonamental que l’ANACAT es coordini, també a escala 

territorial, amb el desplegament dels diversos programes i accions 

vinculats a l’Agenda rural. 

Grups  Proposada pel grup verd 

 

 

 

 



 Sessió territorial núm. 8| Girona | Girona, 13/12/2022 

 

 

24 | participa.gencat.cat 

Proposta B18 Garantir la transversalitat i coherència de l’ANACAT amb altres 

organismes que operen sobre el territori, especialment a l’escala 

supramunicipal 

Descripció L’acció de l’Agència ha de ser coherent amb la resta de polítiques 

sectorials que intervenen en el territori, en totes les escales. Això significa 

també entomar competències de gestió d’espais naturals que actualment 

assumeixen ens locals, però que requereixen una gestió supramunicipal. 

Grups  Proposada pel grup blau 

 

3.2.4. Canals i mecanismes no presencials 

En aquest àmbit es van plantejar una única proposta. 

 

Proposta B19 Combinar el suport presencial de finestreta única del medi natural 

amb un suport per a les gestions telemàtiques 

Descripció Actualment els tràmits telemàtics poden ser llargs i feixucs per als agents 

socials del territori. 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 pels dos grups  

 

3.3. Propostes d’altres temàtiques 

 

Proposta C1 Garantir la conservació del medi natural més enllà dels límits dels 

espais naturals protegits 

Descripció Una de les funcions clau de l’Agència hauria de ser actuar de manera 

activa més enllà dels límits dels espais naturals protegits, on ara mateix es 

dona una situació de “campi qui pugui”. Això també inclou els espais de 

protecció bàsica com els espais del PEIN (Espais d’Interès Natural) que no 

tenen protecció especial i on pràcticament no s’hi fa gestió.  

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta C2 Dotar l’ANACAT de mitjans i personal estable per garantir un bon 

servei de gestió de la natura  

Descripció En general, cal una aposta clara de l’administració per la natura, plasmada 

en forma de pressupost, recursos humans i materials per poder garantir 

les seves funcions. La inversió pública dedicada a la gestió directa de la 

natura hauria d’augmentar al conjunt del territori.  

Grups  Proposada pel grup blau  

 

Proposta C3 Transparència i claredat en els objectius i funcionament de l’Agència 

i del model de conservació de la natura a Catalunya 

Descripció Per tal que l’ANACAT sigui reconeguda arreu del territori, cal fer promoció 

i difusió dels seus objectius, així com clarificar el seu funcionament. 

També caldria clarificar els objectius i criteris de gestió dels diferents 

espais naturals protegits, davant la confusió que genera la gran diversitat 

de figures de protecció presents a Catalunya.   

Grups  Proposada pel grup blau  

 

Proposta C4 Incorporar a l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals 

protegits 

Descripció La Generalitat hauria de creure’s la Xarxa Natura 2000 i caldria incorporar 

a l’estructura de l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals 

protegits (impulsats i liderats inicialment des del món local), per tal de 

garantir-ne la consolidació i estabilitat econòmica.  

Grups  Proposada pel grup blau 

 

Proposta C5 Promoure més mecanismes de participació ciutadana en decisions 

que afecten el medi natural 

Descripció Cal impulsar processos participatius oberts a tota la ciutadania i agents 

per a decisions relacionades amb la planificació i la gestió de la natura. 

Grups  Proposada pel grup blau  
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Proposta C6 Donar autonomia als ens locals per simplificar tràmits  

Descripció La gestió administrativa d’alguns tràmits reiteratius es podria simplificar si 

els ens locals tinguessin més autonomia per gestionar el seu territori.  

Grups  Proposada pel grup blau  
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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 30 dels 31 participants. La 

majoria (un 87%) van considerar que el tema de la sessió era MOLT important, mentre que el 

13% 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 del context previ i 

els eixos de debat. 

 

 

Un dels dos grups  

de participants. 

 



 Procés participatiu per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya 

participa.gencat.cat | 31 

 El segon grup de participants. 

 

 

 
 

0

 
 

Panells amb totes les aportacions recollides. 

 

 


