
 

Informe sobre les aportacions rebudes en la consulta pública prèvia a 
l’elaboració de l’avantprojecte de decret del Registre d’acords de custòdia del 
territori 
 
 
1. Antecedents  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va obrir un període de consulta pública de 
l’avantprojecte de decret del Registre d’acords de custòdia del territori.  
 
Des del dia 23 de novembre de 2018 al dia 24 de desembre de 2018 es convidava la 
ciutadania a fer aportacions a través del Portal participa.gencat.cat de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
2. Aportacions rebudes 
 
Durant el termini de consulta prèvia a la ciutadania, s’ha rebut una única aportació. Es 
considera una participació reduïda, tot i que la difusió que se n’ha fet ha estat àmplia, no 
només a través del propi portal participa.gencat.cat, sinó també a través de la web i les 
xarxes socials del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
Tanmateix, cal destacar que la única aportació rebuda és de la Xarxa de Custòdia del 
Territori, l’entitat de segon nivell que agrupa la majoria d’entitats de custòdia de Catalunya i, 
per tant, representant del col·lectiu amb major interès en el projecte de la norma proposada, 
per la qual cosa es considera una aportació molt rellevant.  
 
L’aportació proposa la modificació de l’objecte del Registre en el sentit que en aquest es 
registrin les finques on hi hagi iniciatives de conservació, i no únicament els acords realitzats 
en relació amb aquestes finques. Indiquen que el terme “acord” és un concepte vague que 
pot donar lloc a confusions a l’hora de registrar-los. A més, el fet de registrar finques 
permetrà inscriure actuacions de conservació amb independència del títol pel qual s’hagin 
constituït.  
 
3. Valoració i conclusió 
 
La proposta realitzada es considera favorable i pertinent perquè permet determinar amb 
major precisió les iniciatives de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural en 
relació amb l’espai físic en el qual es desenvolupa, entre elles la custòdia del territori i sense 
excloure’n d’altres que puguin sorgir. 
 
D’acord amb el procediment per a l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, 
aquest projecte de Decret se sotmetrà als corresponents tràmits d’audiència i informació 
pública. 
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No obstant això, a partir de l’aportació rebuda i de la reflexió efectuada es valorarà la 
modificació de l’objecte proposat perquè contribueix a precisar substancialment l’orientació, 
el contingut i l’aplicabilitat del Registre.  
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