TAULA DE COGESTIÓ MARÍTIMA DEL LITORAL DEL
BAIX EMPORDÀ
1. Introducció
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de
Territori i Sostenibilitat van començar, a l’any 2017, un projecte de gestió participativa
en l’àmbit marí de l’espai protegit del Litoral del Baix Empordà per donar resposta a la
voluntat del territori de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats i
compatibilitzar-los amb la conservació del patrimoni natural.
Amb la visió de desenvolupar un nou model de governança, el primer pas del projecte
va ser la realització d’una jornada de diagnosi participativa, duta a terme a Palamós al
mes de maig de 2017, precedida d'un procés de consulta mitjançant enquestes
dirigides als actors locals. En aquesta jornada, en la qual van participar representats
de les administracions implicades, la comunitat científica, els usuaris de l’àmbit de la
Taula i membres de la societat civil, els assistents van expressar una voluntat real de
treballar en conjunt mitjançant la creació d’una taula tècnica de treball permanent amb
membres escollits pels diferents sectors implicats. La Generalitat de Catalunya,
impulsora de la iniciativa, va fer seva aquesta inquietud i va suggerir una primera
proposta d’estructura i funcionament de la Taula de Cogestió dels usos i activitats
de l’espai marí del Litoral del Baix Empordà (en endavant Taula) que s’ha estat
debatent i millorant amb els diversos actors locals durant el darrer semestre del 2018.
Aquest document recull el resultat final de proposta de Taula, consensuat entre els
seus membres el passat 20 de novembre a la Capella del Carme a Palamós.
2. Què és la Taula de Cogestió
La Taula de cogestió dels usos de l’ecosistema marí del Litoral del Baix Empordà (en
endavant Taula), és un espai permanent de participació on es debat i concreten
propostes de gestió i ordenació dels usos i activitats del seu àmbit d'actuació. Aquesta
taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima.
3. Àmbit territorial d’actuació
El seu àmbit d’actuació és l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral
del Baix Empordà (ES5120015) (veure mapa en l’annex 1). En aquest sentit, s’inclou
l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i
Begur.
Aquest inclou dos espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes de
Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de protecció del Medi Natural i del
Paisatge aprovat el 2006.
Al document complet hi trobareu una breu descripció de l’àmbit i els seus valors.
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4. Objectius
La seva finalitat és la conservació i millora del patrimoni natural marí i marítim litoral i la
sostenibilitat econòmica i social del territori basada en el bon estat ambiental dels
ecosistemes litorals i marins.
Els objectius de la taula són:
• Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural, i paisatgístic
de l'àmbit.
• Vetllar per la comptabilització dels usos i activitats socioeconòmiques que es
desenvolupen en l'espai amb la conservació del seu patrimoni.
• Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi son representats.

5. Procés de creació de la Taula
A partir d’una sessió participativa a Palamós, el 27 de maig de 2017, es desprèn la
necessitat d’ordenar els usos de l’àmbit, i de realitzar un procés de participació orientat
a la creació d’una taula tècnica de treball permanent amb els representants escollits
pels diferents sectors que faciliti el consens, la legitimitat i la transparència en la presa
de decisions relatives a la gestió dels usos i activitats de l’espai marí del Litoral del
Baix Empordà.
El juny de 2018 es va proposar realitzar una jornada participativa per presentar una
primera proposta de funcionament i estructura de la Taula elaborada conjuntament per
la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural. En aquesta sessió s’inicià el debat, entre els diversos actors
implicats, sobre el funcionament de la Taula, les funcions del Consell de
dinamitzadors/res (en endavant, el Consell), l’establiment dels diferents àmbits i
subàmbits de participació de la Taula i l’ elecció de les persones dinamitzadores per
cada àmbit o subàmbit.
Aquests debats van continuar en les sessions posteriors de participació per àmbits
organitzades durant el darrer semestre de 2018. Concretament abans de l’estiu es va
fer una primera ronda amb els quatre àmbits per revisar l’estructura de la Taula
proposada inicialment, identificar el temes a abordar en el si de la Taula, facilitar el
coneixement i intercanvi d’opinions entre els actors d’un mateix àmbit i acordar els
mecanismes de difusió del procés. Més tard, a la tardor, a la segona ronda de
sessions, es van acordar els subàmbits dins de cada àmbit, debatre alguns aspectes
sobre el funcionament de la Taula, proposar les persones dinamitzadores de cada
subàmbit i explorar el aspectes concrets de col·laboració amb la resta membres de la
Taula.
El 30 d’octubre es va celebrar el Primer Consell de Dinamitzadors/es, per perfilar la
proposta definitiva d’estructura de la Taula i elaborar el document amb les línies de
treball pels propers anys.
Per últim, el plenari de membres de la Taula es va reunir el 20 de novembre de 2018
per aprovar per consens la proposta de text bàsic d’estructura i funcionament inicial de
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la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà amb els annexes que
l’acompanyen.
Al document complet hi trobareu un resum ampliat del procés constituent de la Taula
amb el detall de les dates de celebració de les sessions i el corresponent esquema.

6. Estructura i funcionament de la Taula
6.1 Estructura de la Taula
A continuació es presenta un esquema de com s’estructura la Taula de cogestió
marítima del Litoral del Baix Empordà.

Els actors del territori s’agrupen en quatre (4) àmbits diferenciats: administració
pública, comunitat científica, entitats de la societat civil i economia blava i activitats al
mar. Dins d’un àmbit concret, amb l’objectiu de recollir els interessos i voluntats de tots
els actors, aquests es poden agrupar en subàmbits diferenciats a proposta dels
mateixos. És responsabilitat dels actors decidir en quin subàmbit volen ser inclosos.
Cada àmbit, i si escau cada subàmbit, disposa d’una persona dinamitzadora escollida
pels actors del seu àmbit o subàmbit, i té caràcter rotatori. Aquesta persona és
l’encarregada de coordinar les persones i gestionar el flux bidireccional d’informació
entre els actors que l’han escollit i el Plenari.
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El Consell de dinamitzadors/es està format inicialment per un màxim de 15 a 20
membres que són els portaveus dels diferents àmbits o subàmbits. Aquest espai és el
darrer nivell participatiu de la Taula i es reuneix un mínim de tres cop l’any.
La Taula disposa també d’una secretaria que té les funcions de coordinació,
organització i dinamització de la Taula i del Consell.
En cas que els membres ho consideren oportú, es poden delegar les funcions de
representació de la Taula a una persona que actua com a President/a.
La reunió conjunta de tots els membres de la Taula, constituirà el Plenari de la Taula.
El Plenari de membres es reunirà un cop l’any.
Els Grups de treball temàtics estan constituïts per membres de la Taula acompanyats
de persones externes a la Taula, expertes en la temàtica. Aquests grups de treball es
conformaran, si s’escau, a demanda dels membres de la Taula per abordar alguns
temes més específics.
Al document complet hi trobareu el detall de l’estructura final de la Taula amb el llistat
corresponent de les entitats assignades a cada àmbit i subàmbit..

6.2 Funcionament de la Taula
La presa de decisions en els diferents espais de participació de la Taula es fa sempre
per consens dels seus participants i d’acord als compromisos de col·laboració ratificats
per tots els membres (vegeu document complet).
La selecció dels temes a abordar en el si de la Taula es farà a partir del llistat que
apareix al document complet on hi trobareu el document marc inicial amb les principals
línies de treball acordades pels membres de la Taula.
Durant el primer any de funcionament de la Taula els seus membres es comprometen
a desenvolupar un Reglament Intern per concretar altres aspectes del funcionament de
la Taula.
Les actes dels espais de participació recullen la voluntat majoritària però, per garantir
la transparència del procés, també han de quedar recollides les opinions contràries i/o
matisos a la voluntat majoritària.
Quan escaigui, els acords consensuats en el Consell de dinamitzadors/es han de ser
traslladats a l’administració competent en la matèria que ha de valorar totes les
propostes i ha de donar-hi resposta.
La participació a la Taula és voluntària i sense cap tipus de contraprestació econòmica
com poden ser dietes de desplaçament o manutenció.
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7. Funcions dels espais de participació de la Taula
7.1 Funcions del Plenari de la Taula
•
•
•

Ratificar, si s’escau, algunes decisions del Consell de Dinamitzadors/es
Fer el balanç anual del funcionament de la Taula
Suggerir aspectes d’interés comú a debatre en els àmbits i subàmbits.

7.2 Funcions del Consell de dinamitzadors/es
• Consensuar la creació de la taula així com el seu funcionament.
• Proposar informes, anàlisis i altres propostes relatives a la conservació del
patrimoni natural, l'ordenació, l’ús i la gestió del territori.
• Proposar estudis i accions de coneixement, així com, buscar sinergies que ajudin
a la millora del coneixement i que reverteixin en una gestió objectiva i rigorosa de
l'espai.
• Proposar criteris i mesures per donar compliment als objectius de la taula
(d’acord amb l’apartat 4 d’aquest document).
• Traslladar a les administracions competents les iniciatives, propostes i
suggeriments acordats.
• Mitjançar entre els diferents interessos dels actors implicats.
• Vetllar perquè tots els membres de la taula exerceixin les funcions que els hi són
atribuïdes.
• Garantir el trasllat bidireccional d'informació entre els àmbits i subàmbits i el
Consell de dinamitzadors/es.
7.3 Funcions dels Àmbits i Subàmbits
• Debatre i acordar per consens propostes a traslladar al Consell de
Dinamitzadors/es.
• Suggerir nous temes i millores al funcionament de la Taula per sotmetre a
valoració del Plenari.
7.4 Funcions dels Grups de treball temàtics
• Abordar temes més específics amb la participació de col.laboradors externs.
• Traslladar els resultats de la seva feina al Consell de dinamitzadors/es o al
Plenari de la Taula, si s’escau.

8. Funcions dels membres de la Taula
• La secretaria s’encarregarà d’organitzar, convocar i dinamitzar les reunions del
Consell de dinamitzadors/es i del Plenari de la Taula i recollir-ne el resultat en
una acta pública per a tots els actors de la Taula. També gestionarà el flux
bidireccional d’informació entre el Consell de dinamitzadors/es i les
administracions competents.
• El/la dinamitzador/a s’encarrega de coordinar els actors que l’han escollit per
recollir les seves inquietuds, opinions, voluntats i propostes concretes. Amb
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aquesta finalitat, ha de crear i dinamitzar els espais de participació necessaris on
els actors poden compartir, debatre i consensuar les seves voluntats
majoritàries. Per garantir la transparència de la Taula, el dinamitzador recull el
resultat de l’espai de participació que dinamitza en una acta pública per tots els
actors de la Taula. Finalment, ha de gestionar el flux d’informació bidireccional
entre els actors que coordina i el Plenari, on actua per donar veu i defensar la
voluntat i propostes dels actors que l’han escollit.
• Els membres de la Taula participaran activament en les diverses reunions i
s’implicaran en la millora del funcionament general de la Taula. Dins del seu
àmbit es podran presentar per a desenvolupar les tasques de dinamitzador/a.

Barcelona, desembre 2018
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Annex I. Àmbit
Correspon a l’àmbit marí de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà:
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Annex II. Línies de treball de la Taula

OBJECTIU 1
VETLLAR
PER
LA
CONSERVACIÓ I MILLORA
DEL PATRIMONI NATURAL,
CULTURAL I PAISATGISTIC
DE L’ÀMBIT

OBJECTIU 2
VETLLAR PER LA
COMPATIBILITAT DELS
USOS I ACTIVITATS
SOCIOECÒNOMIQUES QUE
ES DESENVOLUPEN EN
L’ESPAI AMB LA
CONSERVACIÓ DEL SEU
PATRIMONI

OBJECTIU 3
FACILITAR LA
COOPERACÍO DELS
DIFERENTS ACTORS QUE
HI SON REPRESENTATS

1.1.

Inventariar el patrimoni natural, cultural
i paisatgístic del medi marí dins l’àmbit
d’estudi.

1.2.

Monitoritzar i diagnosticar el patrimoni
natural, cultural i paisatgístic al medi
marí dins l’àmbit d’estudi.

1.3.

Identificar i quantificar els recursos i el
finançament per a la conservació
d’aquest patrimoni,

1.4.

Implementar mesures de gestió
concretes per a la conservació

1.5.

Cercar i optimitzar els recursos i el
finançament per a la conservació
d’aquest patrimoni.

1.6.

Revisar l’àmbit d’actuació de la Taula.

2.1.

Incrementar la informació, la vigilància i
el compliment de normativa.

2.2.

Analitzar, diagnosticar i monitoritzar els
usos i activitats a l'espai marí i les
seves interaccions i conflictes.

2.3.

Desenvolupar mesures de gestió
concretes per a la compatibilitat d'usos

3.1.

Fomentar la sensibilització i
conscienciació de la ciutadania i els
usuaris sobre els objectius de la Taula

3.2.

Millorar la coordinació i comunicació
entre les administracions que
intervenen en el medi marí.

3.3.

Impulsar una nova governança (del
mar) mitjançant la participació de la
ciutadania i dels usuaris en la
planificació i gestió dels usos i activitats
en el medi marí.

3.4.

Implementar accions pilot de
col·laboració entre els diferents actors
de la Taula.
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