VALORACIÓ DE LES APORTACIONS REBUDES EN EL TRÀMIT DE CONSULTA
PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE DECRET RELATIU A
LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA TAULA SOCIAL DEL CANVI
CLIMÀTIC, PREVISTA A LA LLEI 16/2017 DE L’1 D’AGOST DEL CANVI CLIMÀTIC.

ANTECEDENTS
L’article 31 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic crea la Taula Social del
Canvi Climàtic i en determina la seva naturalesa d’òrgan col·legiat adscrit al
departament competent en matèria de canvi climàtic i amb la funció de canalitzar la
participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més
representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques
climàtiques.

Les funcions que corresponen a la Taula Social del Canvi Climàtic són les següents:
a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.
b) L’anàlisi i la formulació de propostes sobre la planificació climàtica, sobre les
actualitzacions i revisions de la dita planificació, sobre els marcs estratègics de
mitigació i adaptació i en matèria de pressupostos de carboni.
c) La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
i qualsevol altra funció consultiva que li sigui encomanada.
La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic s’han
de determinar per reglament. Per aquest motiu i d’acord amb el estableix la Llei
19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de els administracions públiques, es va
procedir a la realització d’una consulta pública prèvia a la elaboració de la norma. Els
objectius de la consulta eren:


Detectar si la redacció dels objectius i funcions d’aquesta Taula a la Llei
16/2017, no generen cap mena de dubte i en cas que així sigui poder esmenarho en el desenvolupament reglamentari.



Avançar en quina ha de ser la seva composició de forma que sigui una
representació equilibrada de les diferents parts interessades.
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Establir un règim de funcionament flexible, àgil, eficient i que permeti el debat,
l’intercanvi d’informació i també la presa d’acords en tots aquells temes
rellevants en matèria de canvi climàtic,



Garantir una certa seguretat jurídica.

Així mateix es va considerar oportú convidar de forma directa a participar a les
mateixes entitats a les que es va sotmetre en el seu moment a tràmit d’audiència el
projecte de llei de canvi climàtic, tràmit previ a l’aprovació per part del Govern de la
Generalitat. La comunicació es va fer per via electrònica i va tenir lloc el 15 de gener
del 2019. A l’annex II es reprodueix el text del correu electrònic que es va trametre i a
l’annex III la llista d’entitats a les que es va fer la tramesa.
CONTINGUT DE LA CONSULTA
La consulta incloïa unes preguntes concretes que feien referencia a diferents aspectes
que es consideraven rellevants alhora d’establir la composició i règim de funcionament
d’aquesta Taula:
1. Considera que s’ha descrit adequadament l’objecte? Creieu que les funcions
descrites a la Llei en relació a la Taula necessiten d’algun tipus d’aclariment?

2. Quin és el nombre de membres de la Taula que considera més idoni?
Considera que és més important assegurar que tots els col·lectius estiguin
representats encara que això impliqui un nombre elevat de membres, o creu
que s’ha de prioritzar la vessant més executiva i per tant acotar el nombre de
representants per facilitar el debat i la presa de decisions?

3. Considera oportú la possibilitat que la Taula pugui crear grups de treball per
temes específics? En cas afirmatiu aquests grups han d’estar formats només
per membres de la Taula o s’hi podria convidar a persones/entitats que no en
formen part? Fins a quin punt això incideix en la resposta que ha donat a la
pregunta anterior.
4. Quina creu hauria de ser la periodicitat de les reunions d’aquesta Taula?
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RESULTAT DE LA CONSULTA
El període en que va estar oberta la consulta al portal “Participa gencat” va ser del
21.12.2018 al 21.02.2019. En total s’han rebut 7 aportacions d’un total de 4 entitats:


Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC). Entitat registrada com a grup d’interès
(Núm. Identificador: 248)



Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT). Entitat registrada com a
grup d’interès. (Núm. Identificador: 345)



Consorci Forestal de Catalunya (CFC). Entitat registrada com a grups d’interès
(Núm. Identificador: 1685)



Associació Catalana de Comunitat de Regants (ACATCOR). Entitat registrada
com a grups d’interès (Núm. Identificador: 1203)

Així mateix també s’ha rebut una aportació directament a la bústia de l’Oficina catalana
del canvi climàtic del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que feia remissió de
les observacions que els havia fet arribar el representant de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) en el marc de la Comissió General de Política Universitària del
Consell Interuniversitari de Catalunya. Ni el CIC ni la UAB consten en el Registre dels
grups

d’interès

del

Departament

de

Justícia

(http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/).

En els annexos IV al VIII es reprodueixen íntegrament les aportacions rebudes. No
s’ha observat en el portal que hi hagi hagut adhesions ni comentaris a les aportacions
fetes. De cada una d’elles s’inclou una valoració.
VALORACIÓ DE LES APORTACIONS REBUDES
A l’annex I s’inclou una taula resum amb les aportacions fetes per les diferents entitats
participants en la consulta pública prèvia. Les principals conclusions extretes són:
1. Hi ha un consens total sobre la necessitat de crear grups de treball i que en ells hi
participin experts que no siguin membres de la Taula.

2. Sobre el nombre de membres que han de constituir la Taula, hi ha més divisió
d’opinions atès que de les cinc aportacions, dues apunten a una Taula més
extensa i dues aposten per una nombre més limitat de membres.
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3. En un cas es proposa que a més del ple i els grups de treball, hi hagi un òrgan més
executiu.

4. Consens majoritari que el ritme de reunions del Ple ha de ser semestral.

5. En dos casos es fa una menció a la necessitat que la Taula mantingui vincles amb
d’altres entitats que tinguin també com a àmbit de treball el canvi climàtic.

Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
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ANNEX I
Taula resum de les aportacions rebudes en el procés de consulta pública prèvia.
Definir
objectius en
matèria de mitigació i
adaptació
Nombre Membres del
Ple
Durada dels membres
Comitè executiu
Grups de treball
Presència experts no
membres de la Taula

Periodicitat
reunions

de

les

Es proposa ser un dels
membres de la Taula
Relació amb
òrgans/entitats

UGT

CBC

ACATCOR

CFC

CIC (UAB)

----

Sí

----

----

Limitat

Extens

----

Limitat

Extens

No rotatori
----

---Sí

-------

-------

Sí

Sí

----

------Sí (proposa un relatiu
al sector forestal)

Sí, als grups de
treball

Sí, als grups de
treball

Sí

----

Sí, als grups de
treball

Sí, però limita la
seva participació a
tenir veu, però no
vot.

----

Diferent segons
òrgan de la Taula:
semestral pel Ple,
bimestral pel Comitè
executiu; mensual
pels grups de treball

----

Semestral pel Ple. En
el cas dels grups de
treball han de ser ells
mateixos qui ho
estableixin.

Semestral pel Ple
(possibilitat de fer
extraordinàries)

----

----

Sí

Sí (el sector forestal
en general)

----

----

Esmenta
específicament el
CADS i la
necessitat de
coordinació
d’ambos òrgans.

Fa menció de la
d’altres necessitat
d’establir
connexions

----

----
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ANNEX II
Text del correu electrònic tramés a les entitats que es va convidar de forma
directa a participar a la consulta pública prèvia

Benvolguts/benvolgudes,
Us informem que l’article 31.1 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic,
preveu la creació de la Taula Social del Canvi Climàtic i en determina la seva
naturalesa d’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi
climàtic, amb la funció de canalitzar la participació, la informació i la consulta a les
entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de
Catalunya sobre les polítiques climàtiques.
La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic s’han
de determinar per reglament. Aquest reglament ha de garantir que en la composició de
la Taula hi hagi membres escollits d'entre les entitats i les associacions més
representatives dels àmbits de l'Administració local, de la recerca, empresarial,
professional, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya.
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració
del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta
pública a través del portal web de l'Administració competent en la qual s'ha de
demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma.
En aquest sentit, al portal de participació de la Generalitat s’ha obert el període per fer
les aportacions que creieu convenients. Us adjuntem l’enllaç:
https://participa.gencat.cat/processes/taula-social-canvi-climatic
Les contribucions s’han de fer per via electrònica a través del portal de participació i el
termini està obert fins al 22 de març de 2019.
Atès que l’article 31.3 de la Llei 16/2017 fa menció específica del vostre àmbit
d’activitat, considerem especialment important la vostra contribució.
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Us agraeixo per avançat la vostra participació i quedo a la vostra disposició per a
qualsevol aclariment que pugueu necessitar.

Cordialment,

Salvador Samitier
Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Departament de Territori i Sostenibilitat

7

ANNEX III
Relació de les entitats que es va convidar de forma directa a participar a la
consulta pública prèvia

1.- Entitats àmbit local:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Diputació de Girona

Carrer 62, núm. 16-18, Sector A, Zona

C/ Pujada de Sant Martí, 4-5

Franca

17004 Girona

08040 Barcelona
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Catalana de Municipis

Via Laietana, 33, 6è1a

C/ València, 231, 6è

08003 Barcelona

08007 Barcelona
Consell dels Governs Locals de
Diputació de Barcelona

Catalunya

C/ Rambla de Catalunya, 126

C/ València, 231, 6è

08008 Barcelona

08007 Barcelona

Diputació de Tarragona

Ajuntament de Barcelona

C/ Passeig Sant Antoni, 100

Plaça Sant Jaume

43003 Tarragona

08002 Barcelona

Diputació de Lleida
C/ del Carme, 26
25007 Lleida

2.- Entitats àmbit socioeconòmic:
2.1 Entitats àmbit sindical
Comissions Obreres de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de

(CCOO)

Catalunya (JARC)

C/ Via Laietana, 16

C/ Ulldecona, 21-31, 1r

08003 Barcelona

08038 Barcelona

Confederació General del Treball de

Unió General de Treballadors (UGT)

Catalunya (CGT)

C/ Rambla de Santa Mònica, 10
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C/ Via Laietana, 18

08002 Barcelona

08003 Barcelona
Unió de Pagesos
Intersindical (CSC)

Casa de l’Agricultura

Confederació Sindical Catalana

C/ Ulldecona, 21-33, 2a planta

C/ Calàbria, 166, baixos

08038 Barcelona

08015 Barcelona

2.2.- Entitats àmbit empresarial:
CECOT

Foment del Treball Nacional

C/ Veneçuela, 103

Via Laietana, 32

08019 Barcelona

08003 Barcelona

Confederació de Comerç de Catalunya

Fundació Empresa i Clima

(CCC)

C/ Mallorca 277 4rt - A

C/ Via Laietana, 32, 2n

08037 Barcelona

08003 Barcelona
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
Consell General de les Cambres Oficials

(PIMEC)

de Comerç, Indústria i Navegació de

C/ Viladomat, 174

Catalunya

08015 Barcelona

Avinguda Diagonal 452-454
08006 Barcelona

Consorci Forestal de Catalunya
Plaça Major, 4, entresòl 2a
25280 Solsona

2.3.- Agents socioeconòmics:
Associació Catalana de Comunitats de

Autoritat del Transport Metropolità

Regants

C/ Muntaner, 315-321

Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega

08021 Barcelona

Avinguda de Tarragona, s/n
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres

25300 Tàrrega

de Catalunya (CCOC)
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Associació Catalana d’Empreses

C/ Pau Claris, 95

Constructores d’Obra Pública (constCAT)

08009 Barcelona

Travessera de Gràcia, 62, entresòl, 8a
porta

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

08006 Barcelona

C/ Muntaner, 81, 6è 1a
08011 Barcelona

Associació Catalana d’Enginyeries i
Consultories Mediambientals (ACECMA)

Fundació RACC

C/ Viladomat, 174, 4t

A. Diagonal, 587

08015 Barcelona

08028 Barcelona

Associació de Productors d’ Energies
Renovables (APPA)
C/ Muntaner, 269, 1r 1a
08021 Barcelona

3.- Entitats ciutadanes:
Associació per a la Promoció del

Obrador del Tercer Sector Ambiental de

Transport Públic (PTP)

Catalunya

C/ Indústria, 220, entresòl

Hotel d’entitats de Gràcia

08026 Barcelona

C/ Providència, 42
08024 Barcelona

Centre per a la Sostenibilitat Territorial
(CST)

Organització de Consumidors de

Cal Monjo

Catalunya (OCU)

Plaça de l’església de Sant Privat d’en

C/ Mallorca, 228

Bas

08008 Barcelona

17178 La Vall d’en Bas
SCEA Societat Catalana d’Educació
Confederació d’Associacions de Veïns de

Ambiental

Catalunya (CONFAVC)

C/ Aragó, 281, 2n 2a

C/ Doctor Aiguader, 18

08009 Barcelona

08003 Barcelona
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
Ecologistes en Acció de Catalunya

C/ Sagrada Família, 7 (universitat de Vic)
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Passeig de Fabra i Puig, 274

08500 Vic

08031 Barcelona
Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Federació d’Associacions de Veïns i

Catalunya (XVAC)

Veïnes de Barcelona (FAVB)

Hotel d’entitats de Gràcia

C/ dels Obradors, 8

C/ Providència, 42

08002 Barcelona

08024 Barcelona

Federació Ecologistes de Catalunya
c/ Jacint Verdaguer, 48 (apartat de
correus 117)
08750 Molins de Rei

4.- Agents àmbit acadèmic:
Associació Catalana de Comunicació

Institut de Recerca en Energia de

Científica

Catalunya (IREC)

Rambla de Catalunya, 10, 1r

C/ Jardins de les dones de negre, 1, 2a

08007 Barcelona

08930 Sant Adrià del Besòs

Consell Interuniversitari de Catalunya

Institut de Tecnologia de la Construcció

C/ Via Laietana, 2

de Catalunya - ITeC

08003 Barcelona

C/ Wellington, 19
08018 Barcelona

Institut d’Estudis Catalans
C/ Carme, 47
08001 Barcelona
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ANNEX IV
Contribució a la consulta pública prèvia del projecte de decret de la Taula Social
del Canvi Climàtic realitzada per UGT

Aportació
Per a garantir l’agilitat i l’eficàcia en la presa de decisions i acords de consens, la Taula
s’hauria de constituir amb un nombre d’entitats limitat (no rotatori) encara que suficient
com per a representar a tots els àmbits socials. Un Ple format per les entitats més
representatives (socials, econòmiques i ambientals) i Grups de Treball amb altres
entitats implicades en el tema a tractar que garanteixi la participació de totes les
entitats.

Valoració
Tot i que no en fa menció, l’aportació realitzada per UGT s’adreça a les preguntes 2 i 3
de la consulta pública prèvia. La seva proposta és la d’un Ple de la Taula amb un
nombre limitat d’entitats i aprofitar els grups de treball per estendre la participació a
més entitats. Així mateix considera que els membres del Ple de la Taula ho han de ser
de forma fixa, en tant especifica que no ha de ser rotatòria. És a dir descarta que per
donar més oportunitat de participació en el Ple a totes les entitats dins un mateix
àmbit, es pugui establir un sistema de torns.
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ANNEX V
Contribució a la consulta pública prèvia del projecte de decret de la Taula Social
del Canvi Climàtic realitzada per CBC
Aportació
1) Caldria definir i concretar els objectius, tant en adaptació, com en mitigació. Fixar
terminis consecutius d'assoliment d'objectius, i projecció dels mateixos. També establir
línies transversals de relació, amb altres ens d'estudi i gestió de canvi climàtic

Valoració
La primera part del paràgraf sembla confondre el que han de ser els objectius
de la Taula amb els objectius que cal assolir en matèria de mitigació i adaptació
que són un dels aspectes que han de ser objecte de debat a la Taula.
La segona part demana transversalitat amb d’altres entitats que tenen el canvi
climàtic com a àmbit d’estudi però no indica de quina manera es podria establir
aquesta transversalitat. Possiblement els grups de treball siguin el mecanisme
que permetria explorar aquesta transversalitat.

Aportació
2) Ha d'haver representació participativa, que garanteixi la presència dels actors
socials implicats. D'altra banda cal d'un Comitè tècnic/ gestor / executiu, que determini
el funcionament de la Taula i assumeixi el lideratge de la Taula.

Valoració
Estableix una representació de la Taula en dos nivells. Per un costat un Ple que
garanteixi la representativitat i per l’altre un comitè de caràcter més executiu (i
per tant més reduït) que faciliti el seu funcionament.

Aportació
3) Considera oportú la possibilitat que la Taula pugui crear grups de treball per temes
específics? Sí. S'ha de convidar a participants externs.

Valoració
Partidari que els grups de treball siguin més flexibles i es puguin convidar
entitats que no estiguin al ple de la Taula.
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Aportació
4) Quina creu hauria de ser la periodicitat? Un consell General de la Taula, es podria
reunir semestralment. Els comitès tècnics, gestors i/o executius: bimensualment. Els l
grups de treball: mensualment

Valoració
Coherent amb l’estructura en tres nivells, planteja una periodicitat major a mida
que el grups és més específic. S’entén que el consell general seria el Ple.
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ANNEX VI
Contribució a la consulta pública prèvia del projecte de decret de la Taula Social
del Canvi Climàtic realitzada per ACATCOR

Aportació
Amb data 15 de gener de 2019, vàrem rebre un correu-e de l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, comunicant l’inici d’una consulta pública prèvia del projecte de decret
de la Taula Social del Canvi Climàtic fins el dia 22 de març de 2019, per presentar
contribucions al futur Reglament que ha de regular la composició i el règim de
funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic.
L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), té com a finalitat
principal aconseguir un intercanvi d’idees, projectes, propostes i realitzacions que
representin un estalvi en la gestió de les comunitats de regants, la defensa dels seus
interessos comuns, la transferència de coneixement i informació i la representativitat
davant organismes i Administració, contribuint en conjunt a la millora dels regadius a
Catalunya.
En aquests moments, estan integrades a l’ACATCOR 65 comunitats de regants que
representen unes 200.000 hectàrees de superfície de regadiu, representant així la
gran majoria del regadiu de Catalunya. Les comunitats, administren a través de les
concessions que tenen atorgades, uns significatius volums d’aigua, que poden arribar
als 2/3 sobre el total del recursos hídrics gestionats a Catalunya, per proveir els cultius
i produir a través dels seus partícips una bona part dels aliments necessaris per a la
població. Tanmateix, a través de les comunitats de regants es subministren també
nombrosos abastaments urbans i usos industrials. L’ACATCOR vol contribuir en
definitiva a la millora de les comunitats de regants i del regadiu, fomentant la
comprensió de la seva importància davant de la societat, pel fet de ser productors
d’aliments, generadors de riquesa al territori i conservadors del medi ambient.

Pel que fa a les problemàtiques derivades del canvi climàtic, tal com ja vàrem deixar
de manifest en les al·legacions prèvies a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic, ens preocupen de cara al futur i considerem que les comunitats poden
contribuir amb la seva gestió cada dia més eficient a mitigar-ne els efectes de manera
coordinada amb la resta d’agents i l’Administració. Hem de fer esment amb caràcter
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general a que la majoria dels seus objectius són lloables, i entre ells, especialment la
reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, per mitigar l’escalfament
del planeta, remarcant com a regants, que els cultius de regadiu són una important
contribució a aquesta reducció, doncs el seu balanç positiu en aquest àmbit contribueix
molt més a l’hora de reduir els gasos d’efecte hivernacle que no pas en el cas dels
cultius de secà.
Ens preocupa com a regants l’esforç econòmic de les modernitzacions de regadiu que
s’estan duent a terme en moltes comunitats, entenent que aquest esforç no pot caure
íntegrament sobre els regants, sinó que s’ha de compartir amb la societat, que serà
beneficiària també dels cabals alliberats i de retruc també d’un augment de garanties
en els diferents usos, tot això gràcies a l’estalvi que es pugui generar amb la
modernització del regadiu. En els darrers temps, desgraciadament les comunitats de
regants no han pogut gaudir del suport econòmic de l’Administració per afrontar les
modernitzacions necessàries, degut a la manca de disponibilitat econòmica,
augmentant encara més l’esforç dels regants de cara a l’execució d’actuacions
encaminades a la millora de l’eficiència en el regadiu.
Cal reflexionar en relació a que la finalitat de l’agricultura de regadiu és produir
aliments per a la població, remarcant que a Catalunya el nivell d’auto-abastiment és
molt baix i no arriba al 40%, fet que ho converteix en un tema estratègic de país de
cara al futur i, encara més, si tenim en compte l’evolució en vers un augment de la
població mundial. Catalunya és un país petit que no disposa de molta superfície
cultivable i menys de regadiu, degut a la pressió del sòl urbà i industrial i a les figures
de protecció ambiental, remarcant que un 75% de la seva superfície és forestal, essent
per això que es fa necessari poder mantenir i consolidar els regadius en la mesura
possible i sota criteris de racionalitat. Creiem que aquesta reflexió enllaça de ple amb
el concepte d’agricultura de proximitat, argument de pes per poder mantenir una
agricultura amb un futur sostenible.
Considerar també, que el sector agroalimentari representa més d’un 20% del PIB
industrial català, fet que el converteix en el primer sector de l’activitat econòmica a
Catalunya, el qual necessita recolzar-se en una sòlida base d’agricultura productiva,
pròxima i de qualitat.
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Malgrat la importància del sector i els volums d’aigua que aquest gestiona mitjançant
les comunitats de regants, ens hem trobat, com segurament ja coneixeu, amb una
manca de representativitat que podríem considerar de sorprenent i manifestament
injusta, davant els òrgans de govern, consulta i participació en matèria d’aigües a
Catalunya, fet que esperem que es pugui revisar aprofitant futures modificacions
normatives que regulen els sectors amb els quals té relació directa o indirecta la nostra
activitat.
Es per tot l’exposat que sol·licitem que admeteu aquest escrit, l’incorporeu a
l’expedient administratiu de referència i procediu a considerar de cara al futur
Reglament que regularà la composició i el règim de funcionament de la Taula Social
del Canvi Climàtic la representació de l’ACATCOR en aquesta Taula com a mínim en
proporció a la seva representativitat del sector del regadiu a Catalunya, al que
considerem fonamental per contribuir, juntament amb altres sectors de l’activitat, a la
mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Atentament,
Amadeu Ros i Farré
President

Tàrrega, 20 de febrer de 2019

Valoració
L’escrit d’ACATCOR té com a objectiu argumentar la necessitat que sigui una
de les entitats que formin part de la Taula Social del Canvi Climàtic. Amb
aquest motiu el contingut de la carta és el d’aportar informació que recolzen la
importància del sector en els temes relacionats amb el canvi climàtic
(especialment gestió del reg i la producció d’aliments), i posar en evidència la
seva percepció que no se’ls ha tingut prou en compte en els òrgans de govern,
consulta i participació en matèria d’aigües a Catalunya. No fa cap proposta
sobre com hauria de funcionar aquest Taula ni de quin hauria de ser el nombre
dels seus membres.
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ANNEX VII
Contribució a la consulta pública prèvia del projecte de decret de la Taula Social
del Canvi Climàtic realitzada per CFC

Aportació
Davant la pregunta (2) sobre quin ha de ser el nombre de membres de la Taula,
creiem que és més important un nombre reduït de membres i que aquesta sigui
operativa. Entre els membres de la Taula hi ha d'haver actors que representin els
gestors del medi, entre els quals els del sector forestal, sector amb un paper important
en aquests temes.

Valoració
Considera més important l’operativitat que la representativitat. Demana
específicament que el sector forestal sigui una dels sectors representats.

Aportació
Davant la pregunta (3) de que la Taula pugui crear grups de treball específics, creiem
que hi ha d'haver una Taula Forestal formada per membres de la Taula i també de
persones i entitats externes.

Valoració
Cal entendre que considera interessant la creació de grups de treball i que en
aquest grups hi puguin participar entitats que no estiguin representades a la
Taula. Tant és així que ja suggereix un d’aquest grups de treball, en el sector
forestal.

Aportació
Pel que fa a la pregunta (4) sobre la periodicitat de les reunions de la Taula, creiem
que una planificació semestral pot ser adequada, i pel que fa a les Taules específiques
(grups de treball), la seva periodicitat s'hauria de decidir en el mateix grup.

Valoració
Semestral pel Ple i pel que fa als grups de treball ho remet al propi grup.
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ANNEX VIII
Contribució a la consulta pública prèvia del projecte de decret de la Taula Social
del Canvi Climàtic realitzada per CIC (UAB)

Aportació
1.- Considera que s’ha descrit adequadament l’objecte?
UAB: En termes generals sí, potser es podria millorar la redacció del darrer punt, “
Garantir una certa seguretat jurídica.” Qualsevol projecte normatiu ha de garantir
seguretat jurídica....no tan sols una “certa” seguretat jurídica.

Valoració
D’acord amb que el redactat relatiu a la seguretat jurídica que es va incloure a
la consulta pública prèvia no era del tot encertat. No afecta però al que ha de
ser el contingut del Decret de la Taula socials del canvi climàtic.

Aportació
2.- Creieu que les funcions descrites a la Llei en relació a la Taula necessiten d’algun
tipus d’aclariment?
UAB: Caldria aclarir com es coordinen o conviuen aquestes funcions de la Taula, amb
les del Consell Català per al Desenvolupament Sostenible que, també té funcions
relacionades en matèria de canvi climàtic (art.3.b DECRET 41/2014, d'1 d'abril, del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya).

Valoració
No es considera que hi hagi col·lisió ni solapament entre els objectius del
CADS i els que es plantegen per la Taula social del canvi climàtic. El CADS té
com a funció assessorar el Govern de Catalunya en la integració de la
sostenibilitat en les seves principals polítiques i actuacions. Per aquest motiu, el
consell formula recomanacions sobre realitats complexes, amb visió sistèmica i
tenint present la diversitat d'actors que integren la societat catalana. Les seves
funcions tenen, per tant, més a veure amb un assessorament d’expert, mentre
que la Taula prima la possibilitat d’un enfoc més social i de facilitar participació
de tots els grups d’interès. Així mateix l’àmbit d’actuació del CADS és més
ampli, mentre que la Taula es circumscriu als temes relatius al canvi climàtic.
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Aportació
2.- Quin és el nombre de membres de la Taula que considera més idoni?
UAB: A major número de membres, major dificultat en la presa d’acords. Altrament,
quan major representació més rics els debats i les aportacions. Cal garantir en tot cas,
una gestió eficient de la Taula, i en especial el desenvolupament de les sessions.

Considera que és més important assegurar que tots els col·lectius estiguin
representats encara que això impliqui un nombre elevat de membres, o creu que s’ha
de prioritzar la vessant més executiva i per tant acotar el nombre de representants per
facilitar el debat i la presa de decisions?
UAB: En una matèria com al canvi climàtic, resulta difícil poder excloure certs
col·lectius. Cal garantir la màxima representació, i a l’hora una gestió eficient i
executiva. Aquest és el repte d’òrgans d’aquesta naturalesa amb tan amplia
representació.

Valoració
Les respostes semblen indicar que es considera més adient una Taula
representativa, encara que això impliqui un nombre més elevat de membres.

Aportació
3.- Considera oportú la possibilitat que la Taula pugui crear grups de treball per temes
específics? En cas afirmatiu aquests grups han d’estar formats només per membres
de la Taula o s’hi podria convidar a persones/entitats que no en formen part? Fins a
quin punt això incideix en la resposta que ha donat a la pregunta anterior.
UAB: Sens dubte, el funcionament mitjançant grups de treball és un forma adequada,
útil i necessària en aquesta tipologia d’òrgans. Així com també, la participació de
tercers experts no membres de la Taula (veu i sense vot). Contribueix a la gestió
eficient de l’òrgan.

Valoració
Es mostra favorable a la creació de grups de treball i que en ells hi puguin
participar experts que no siguin membres de la taula, si bé només tindrien
reconegut el dret de participació però no en la presa d’acords que quedaria
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circumscrita als membres del grup de treball que són membres el Ple de la
Taula.

Aportació
4.- Quina creu hauria de ser la periodicitat de les reunions d’aquesta Taula?
Dues sessions ordinàries l’any (més, resulta inviable per l’elevat nombre de membres).
Així caldria preveure la celebració de sessions extraordinàries en determinats supòsits.

Valoració
Només fa referencia a la periodicitat de la Taula, que seria semestral
(argumenta que per l’elevat nombre de membres, per tant reforça el que s’ha
comentat en la pregunta 2). No fa cap esment als grups de treball.
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