
Agència de la Natura de Catalunya

Procés de participació ciutadana 

per redactar-ne els estatuts

Sessió sectorial amb el món científic

15 de desembre de 2022

La Comissió Científica de l’ANACAT: 

previsions en el marc del 

procés d’elaboració dels estatuts 



L’Agència de la Natura, creada per Llei

Llei 7/2020, del 2 de juliol, 

de l’Agència de la Natura de Catalunya

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.

Constitució En el moment que es dicti el decret que n’aprovi els estatuts 



L’encaix de l’ANACAT en l’organigrama actual
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Gabinet de la Consellera 
d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda 
Rural

Serveis Territorials

Secretaria 
d'Acció Climàtica

DG Energia

DG Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic

DG Polítiques 
Ambientals

i Medi Natural

SG Avaluació Ambiental

SG Informació i Foment 
de la Sostenibilitat

SG Biodiversitat 
i Medi Natural

Agència de Residus 
de Catalunya

Agència Catalana 
de l’Aigua

Altres organismes (ATL, 
SMC, ICAEN, CADS)

Secretaria 
d’Alimentació

Secretaria 
d’Agenda Rural

DG Política Marítima i 
Pesca Sostenible

Agència 

de la Natura 

de Catalunya



Funcions de l’Agència de la Natura (1/2)

Detallades en l’art. 3 de la Llei 7/2020 (24 funcions)

a1. Planificació estratègica 

polítiques biodiversitat

a2. Representar CAT en 

polítiques de biodiversitat

b. Legislar en patrimoni 

natural terrestre i marí i 

fer-ne seguiment.

c. Conservar la natura amb 

tots els actors de la societat

d. Planificar i gestionar els 

ENPs i infraestructura verda
e. Declarar ENPs

f. Autoritat Ambiental XN 2000

g1. Conservar Serveis 

ambientals
g2. Infraestructura verda 

i renaturalització

h1. Cogestió amb 

DGEFM dels boscos 

madurs i ENPES 

patrimonials

h2. Col·laboració amb 

ens locals dels boscos 

madurs i ENPES públics 

no patrimonials

h3. Informar sobre IOFs

amb CPF als boscos 

privats

i. Cogestió en ENPES 

marins i d’aigües 

continentals amb la 

DGPMPS

j. Instruments de planificació 

i gestió de la connectivitat 

ecològica, habitats i 

patrimoni geològic



Funcions de l’Agència de la Natura (2/2)

l. Gestió centres faunak. Instruments de 

recuperació d’espècies 

salvatges no cinegètiques

m. Prevenció, control i 

gestió EEI

o. Seguiments Biodiversitat

n. Observatori Biodiversitat p. Educació i informació 

ambiental

q. Coordinació exterior en 

biodiversitat

r. Fiscalitat ambiental

s. Gestió ús públic ENPES

s. Gestió xarxa equipaments 

ANACAT

t. Fomentar economia 

verda i desenv. local 

ENPs

u. Actuacions conservació 

integrades en les polítiques 

de CC

v1. Foment 

participació ciutadana 

v2. Foment captació 

fonsw. Autoritat sancionadora i 

informadora en ENPs

x. Gestionar subvencions 

en matèria de recerca i 

gestió de la biodiversitat

n. Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, altres entitats i organismes de les 

administracions, la informació, l'avaluació, el seguiment, la recerca aplicada i bàsica, la transferència 

de coneixement i la capacitació i formació dels professionals sobre el patrimoni natural i la biodiversitat.



Passos fins a la constitució de l’Agència

Redacció 
Estatuts

Tràmit 
Decret

Aprovació 
Decret 

Estatuts

Constitució 
Agència 
Natura

Ens trobem en 

aquesta fase 
(iniciada 

el maig de 2022)

Previsió:

Juny 2024
• Tràmits interns

• Tràmits jurídics

• Informació 

pública



Qui intervé en la redacció dels Estatuts?

• Integrat per responsables 
polítics i assessors 
externs

• Enfoca l’objecte de 
l’Agència i el seu marc de 
funcionament

• Valida i consolida els 
estatuts

Grup Motor

• Integrat per personal 
tècnic i assessors externs

• Defineix conceptes i 
propostes per al 
funcionament de 
l’Agència, que 
posteriorment debat i 
valida el Grup Motor

Grup de 
Seguiment

• Integrat per personal 
jurídic de la Generalitat

• Aporta fonament legal al 
formulat dels estatuts i als 
conceptes tècnics 
proposats

Assessoria 
Jurídica

• Oberta al personal de 
l’Administració que 
s’integrarà en la futura 
Agència

• Debat i proposa aspectes 
sobre el funcionament 
intern i extern de l’Agència

Participació 
interna

• Oberta a la societat civil, 
als ens locals i la 
comunitat científica

• Debat i proposa aspectes 
sobre la governança i la 
territorialització de 
l’Agència

Participació 
externa



Aspectes que regularan els Estatuts (1/2)

Bloc 1. Desenvolupament dels 

aspectes jurídics i administratius 

definits en la llei

• Desenvolupament i concreció dels 

aspectes jurídics i administratius.

• Normes generals de funcionament 

intern.

• Objecte i funcions de l’Agència.

Bloc 2. Definició i desplegament 

dels aspectes competencials i 

procedimentals

• Definició i desenvolupament de les 

competències, els actes 

administratius i altres tasques 

essencials de l’Agència.

Bloc 3. Òrgans de govern de 

l’Agència

• El Consell de Direcció.

• La Direcció.

• La Comissió Social

• La Comissió Científica.

Bloc 4. Estructura i 

territorialització de l’Agència

• Estructura de l’Agència.

• Territorialització/Descentralització 

de l’Agència.

(en verd, aspecte que se sotmet a debat 

durant la sessió amb el món científic)



Aspectes que regularan els Estatuts (2/2)

Bloc 5. Òrgans i mecanismes de 

coordinació i col·laboració

• Òrgans i mecanismes de 

coordinació i col·laboració amb 

altres departaments/unitats de la 

Generalitat.

• Òrgans i mecanismes de 

coordinació i col·laboració amb 

altres administracions (local, estatal, 

d’altres països).

• Òrgans i mecanismes de 

participació/cooperació amb 

empreses, entitats, persones.

Bloc 6. Instruments de desplegament 

de l’activitat de l’Agència

• El Contracte programa.

• El Pla d’acció biennal.



Procés de participació ciutadana

Objectius

• Implicar els agents clau en 

conservació de la natura a Catalunya 

en el procés de creació de 

l'Agència i informar-los dels 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.

Aspectes que no es debatran

• Aspectes ja definits i concretats 

a la Llei 7/2020 de l’Agència.

• Altres qüestions i procediments 

interns propis de l’Administració.



Destinataris del procés de participació externa

• Administracions públiques.

• Entitats privades sense afany de lucre (naturalistes, 

conservacionistes, ecologistes, excursionistes, etc.).

• Entitats de custòdia del territori.

• Fundacions.

• Propietaris i arrendataris de terrenys situats al medi 

natural.

• Sectors econòmics (agrari, forestal, cinegètic, 

pesquer, turístic i activitats marítimes).

• Empreses de serveis i consultores.

• Centres acadèmics i de recerca.

• Altres persones i entitats interessades en la 

conservació de la natura.



Vies per participar – Calendari (Oct-Des 2022)

1 Sessió informativa (en línia)

8 Sessions territorials (presencials)

26-oct | 10:30h

Terres de l’Ebre

3-nov | 17:45h

2 Sessions sectorials (en línia)

Alt Pirineu

10-nov | 17:00h

Penedès

15-nov | 17:45h

AMB - Barcelona

28-nov | 17:45h

Lleida

22-nov | 17:45h

Catalunya Central

24-nov | 17:45h

Camp Tarragona

1-des | 17:45h

Girona

13-des | 17:45h

Món científic

15-des | 10:00h

Ens locals

20-des | 10:00h

Aportacions de propostes a través del portal Participa

Fins al 22-des > https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura

https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura


Informació i resultats del procés participatiu

https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura

https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura


Comissió Científica: previsions i premisses 

• Un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’Agència

• La composició l’hauran de determinar els estatuts (art 4.6).

• Un màxim de vint-i-cinc membres (art 4.6).

• Cal determinar el mecanisme de relació de la 

Comissió Científica amb el Consell de Direcció (art. 4.8).

Previsions 

de la Llei 

Models 

inspiradors

Premisses • La Llei no determina les funcions de la Comissió. 

Per tant, hauran de ser els estatuts qui ho faci.

• No hauria de ser (només) una Comissió de suport i impuls a 

la recerca, sinó sobretot d’acompanyament i 

assessorament al conjunt d’actuacions de l’ANACAT

• No hauria de ser una Comissió integrada per entitats o 

centres de recerca, sinó per persones amb experiència 

acreditada i reconeguda en diverses disciplines científiques

• Comissió Científica del Parc Natural de l’Alt Pirineu

• Scientific Advisory Committee (SAC) 

de NatureScot (Scotland’s Nature Agency)

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/alt-pirineu/coneix-la-nostra-feina/qui-som/comissio-cientifica/
https://www.nature.scot/doc/scientific-advisory-committee-terms-reference


Comissió Científica: aspectes a debatre

1r Bloc. 
QUÈ i COM? 

Funcions i funcionament

• Quines funcions hauria de tenir la 
Comissió Científica?

• Un òrgan d’assessorament 
(que fa informes i emet 
recomanacions, etc.), 
un òrgan de participació (que 
debat, delibera i cerca majories), 
un òrgan decisori?

• Quin/s podrien ser el/s 
mecanisme/s de relació de la 
Comissió Científica amb el 
Consell de Direcció?

2n Bloc. 
QUI? 

Composició

• Quines disciplines científiques 
haurien d’estar representades a la 
Comissió Científica?

• Quines especialitats enfocades a 
la conservació i gestió del medi 
natural haurien d’estar 
representades a la Comissió 
Científica?

• Com penseu que hauria de ser el 
procés de selecció dels 
membres?



Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

• Presentat oficialment el 6 de juliol de 2022

• Ens de referència responsable de millorar l’organització, la 

integració, el tractament, la difusió i l’accessibilitat de la 

informació sobre el patrimoni natural i la biodiversitat a CAT.

• No és una nova estructura administrativa, sinó una xarxa 

de col·laboració integrada per institucions existents

• Adscrit a la Direcció General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural del DACC

• Disposa d’un fòrum de participació integrat per entitats 

que generen coneixement científic i administracions que 

elaboren polítiques públiques

• S’està tramitant el decret de la creació de l’Observatori

• Pàgina web: observatorinatura.cat 

Estat actual

Relació amb 

l’ANACAT
• S’adscriurà a la futura ANACAT per exercir la funció “n” 

prevista a la Llei 

https://observatorinatura.cat/


Agència de la Natura de Catalunya 2024
Un repte conjunt i compartit
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