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RESUM 

 

El 27 de febrer de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar, pràcticament per 

unanimitat, la Moció 83/X sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural. 

Aquesta moció va anar precedida de diverses jornades i declaracions d’entitats 

científiques i ecologistes, i fou seguida, el 24 de març, per una Declaració recolzada per la 

majoria de les organitzacions científiques, professionals, naturalistes i ecologistes de 

Catalunya, que denunciava i documentava el desmantellament de les polítiques de 

conservació del patrimoni natural a resultes de les retallades que havien sofert, 

agreujades des de que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural  (DAAM) en va assumir les competències.   

Un any després que el Parlament aprovés aquella Moció, el sentiment d'abandonament 

del patrimoni natural continua present entre els col·lectius científics, professionals i 

ecologistes que van donar suport a aquella declaració. Per això, s'ha procedit a analitzar 

el grau d'acompliment dels requeriments que el Parlament feia al Govern de la 

Generalitat, en concret el DAAM que és el qui té la  responsabilitat de conservar el 

patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. 

L'avaluació s'ha basat en la documentació publicada al Butlletí Oficial del Parlament i les 

documentacions annexes a l'expedient parlamentari que són públiques a través del web. 

Així mateix, s'han revisat tots aquells documents publicats al web del DAAM i altres 

departaments i  organitzacions vinculades, per poder completar les mancances trobades. 

La principal conclusió, un cop analitzats els resultats, és que el DAAM ha incomplert la 

majoria dels requeriments de la Moció 83/X. En concret, dels 25 requeriments de que 

consta la Moció, només n'ha complert íntegrament dos, i parcialment sis, mentre que 

n’ha deixat quinze sense resposta adequada. Hi ha hagut, però, dos requeriments que no 

han pogut ser avaluats per manca d’informació fiable disponible.  
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AVALUACIÓ 

 

A continuació es  transcriu el text íntegre de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya 

sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural. A sota, a la columna de 

l'esquerra,es detallen els requeriments, i a la columna de la dreta s'exposen els fets més 

rellevants que han estat identificats durant la recerca realitzada per fer aquesta 

avaluació. 
 

Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural 

Tram. 302-00125/10. Aprovació Ple del Parlament, Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50 

Publicació: BOPC 272 Ple del Parlament. 

 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de febrer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 

debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de conservació i gestió del medi 

natural (tram. 302-00125/10), presentada per la diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 

Parlamentari Socialista (reg. 56841), pel Grup Mixt (reg. 56859), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 

56865), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56930), i pel Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió (reg. 56934). 

 

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la següent Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

 

Text de la moció Avaluació 

a) Potenciar el Cos d’Agents Rurals com a eina 
imprescindible, amb la dotació i la formació 
adequades per a esdevenir un cos de vigilància i 
control, de protecció i prevenció integrals del medi 
ambient i de policia administrativa especial en les 
matèries que estableix la Llei 17/2003, del 4 de juliol, 
del Cos d’Agents Rurals, i posar en marxa mecanismes 
de col·laboració i coordinació amb els altres cossos 
competents. 

No s'ha pogut avaluar per manca 
d’informació. 
 
Font:BOPC-396 

b) Garantir la vigilància efectiva de les aigües 
marítimes interiors sobre les quals la Generalitat té 
competències, especialment en zones amb alguna 
figura de protecció, com el LIC-ZEPA Delta de l’Ebre 
(marí), el LIC Litoral Meridional Tarragoní, el LIC 
Costa de Tarragona, el LIC-ZEPA Costes del Garraf, el 
LIC-ZEPA Costes del Maresme, el LIC-ZEPA Litoral 
del Baix Empordà, el sistema de canons submarins del 
golf de Lleó, l’Espai Marí del Delta de l’Ebre - 
Columbretes, l’Espai Marí del Baix Llobregat - Garraf i 
la mar de l’Empordà, amb una visió integrada de 
recursos materials i humans, que han de treballar amb 
la cobertura legal i la base jurídica adequades i la 
coordinació dels organismes competents de la 
Generalitat. 

No s'ha complert. 
L'informe del conseller Pelegrí  no aporta cap 
dada objectiva (nombre d'inspeccions fetes, 
procediments d'infracció iniciats, milles 
nàutiques recorregudes en itineraris de 
vigilància, etc...) ni en les àrees protegides ni 
respecte la resta de l'àmbit marí.  
 
El coneixement de la realitat permet afirmar 
que en cap cas s'ha reforçat la vigilància en els 
espais protegits litorals i marins. 
 
Font:BOPC-396 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
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c) Presentar el Pla general de política forestal de 
Catalunya 2013-2022 durant el període de sessions en 
curs. 

S'ha complert.  
 
Ara bé, des del punt de vista de les polítiques 
de conservació a que fa referència aquesta 
Moció, cal recordar que el Pla general de 
política forestal va ser informat 
desfavorablement pel Consell de Protecció de 
la Natura, màxim òrgan consultiu de la 
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, 
per considerar-lo nociu per al patrimoni 
natural i la biodiversitat del país. 
 
Font:BOPC-396 

d) Revisar la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre de 
la Propietat Forestal, per a actualitzar-ne alguns 
continguts i reequilibrar la composició de la Junta 
Rectora, tenint en compte l’Ordre 246/2013 i les altres 
normes sobre aquesta qüestió. 

S'ha complert  
 
Font:  DOGC 
 

e) Promoure l’elaboració de projectes d’ordenació 
forestal d’àmbit municipal i supramunicipal i donar el 
suport tècnic necessari per a aplicar-los. 

No s’ha pogut avaluar per manca 
d’informació.  
 
L'informe del conseller Pelegrí hauria hagut de 
proporcionar dades sobre l'increment de la 
planificació forestal des de l'aprovació de la 
Moció, cosa que no fa. 
 
Font: BOPC-396 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/mn_medi_natural/mn17_consell_proteccio_natura/documents/informes/2014/fitxers-binaris/2014_03_140521_PTFC_aprovat-pel-PLE-corr.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/mn_medi_natural/mn17_consell_proteccio_natura/documents/informes/2014/fitxers-binaris/2014_03_140521_PTFC_aprovat-pel-PLE-corr.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=687521&type=01&language=ca_ES
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
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f) Fer públiques les dades relatives al nombre 
d’expedients i les subvencions atorgades a les 
superfícies forestals privades per plans tècnics de 
gestió i millora forestal, per plans simples de gestió 
forestal i per gestió sostenible des del 2004 fins al 2014. 

No s'ha complert 
 
L'informe del conseller Pelegrí no proporciona 
la informació que la Moció reclama. Ho deriva 
al DOGC,  on només s'ha pogut trobar una 
part d'aquesta informació,  dispersa en el 
temps, desorganitzada i molt difícil de 
localitzar.   
 
Tanmateix, des del punt de vista de la 
conservació del patrimoni natural, els plans 
tècnics de gestió i millora forestal actuals no 
donen cap garantia de que es conservi la 
biodiversitat forestal, com ho demostra el fet 
que s'han tallat molts boscos centenaris i 
singulars en finques que disposaven d'aquests 
instruments de planificació. 
 
Font: BOPC-396 
Conclusions de les II Jornades  sobre boscos 
madurs, publicades a: Reptes per preservar els 
boscos madurs a Catalunya (2013). 

g) Establir un pla d’actuació específic sobre boscos 
singulars que prevegi les actuacions següents:  

No s'ha complert.  
 
No s'ha elaborat cap pla d'actuació específic 
per als boscos singulars inclosos a l’Inventari 
de Boscos Singulars de Catalunya. Ben al 
contrari, s’ha impulsat la creació d’una 
comissió tècnica mixta que pretén avaluar, cas 
per cas, les intervencions i els aprofitaments 
forestals que es proposen fer dins dels boscos 
singulars inventariats, sense cap planificació 
de conjunt. 
 
Font: BOPC-396, ICHN 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
http://ichn.iec.cat/pdf/Boscos_madurs_Catalunya.pdf
http://ichn.iec.cat/pdf/Boscos_madurs_Catalunya.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
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1a. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos 
trameti l’Inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comarcals 
i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, per a 
garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents per 
a evitar que es talli cap més bosc singular dels inclosos 
en l’Inventari. 

La tramesa de l'Inventari de boscos singulars 
de Catalunya s'ha produït només en part.  
Encara hi ha òrgans substantius que no l'han 
rebut.  Tampoc l’ha rebut la Institució 
Catalana d’Història Natural, malgrat haver 
estat convidada a integrar-se en la comissió 
tècnica mixta esmentada al punt anterior, i 
haver-lo demanat reiteradament. De fet, com 
a informació ambiental que és, i en aplicació 
del marc legal vigent en matèria d'informació 
ambiental, i de la llei de la transparència, 
l'Inventari de Boscos Singulars s'hauria de 
posar a disposició pública sense cap restricció. 
Per tant, s'està incomplint la llei. 
 
No s'ha complert la segona part del 
requeriment, atès no s'ha adoptat cap mesura 
efectiva perquè no es talli cap més bosc 
singular dels inclosos a l'Inventari. Ben al 
contrari, el DAAM ha inclòs en subhastes 
públiques l'explotació comercial de boscos 
inclosos a l'Inventari, fins i tot alguns que es 
trobaven a l’interior d’espais naturals de 
protecció especial,  cosa que suposa una 
vulneració flagrant del mandat parlamentari.  
 
Fonts: BOPC-396, Ofertes públiques 
d'aprofitaments forestals, programa anual 
d'aprofitaments 

2a. Instar la Subdirecció General de Boscos i el Centre 
de la Propietat Forestal a:  
2a.1. Analitzar tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
singulars que es troben dins de plans forestals que no 
els protegeixen, i impulsar-ne la revisió per a garantir 
la salvaguarda d’aquests boscos. 

No s'ha complert.  
 
No s'ha fet l'avaluació dels plans vigents, cosa 
que suposa una vulneració clara del mandat 
parlamentari. 
 
En els comptats casos que s'ha iniciat la 
revisió d'un pla simple de gestió i millora 
forestal que afectava un bosc singular, no s'ha 
extret de l'àrea forestalment aprofitable, sinó 
que s'han tramès a la comissió mixta, creada 
expressament, per veure si podia dur-s’hi  a 
terme aprofitaments forestals 
 
Font: BOPC-396 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_oferta_publica_fustes_llenyes/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_oferta_publica_fustes_llenyes/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_programa_anual_aprofitaments/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_programa_anual_aprofitaments/
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
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2a.2. Adoptar les mesures necessàries per tal que, 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
incloguin reserves de bosc sense intervenció, sempre 
que sigui possible, per a protegir els espais forestals 
amb més potencial per a esdevenir boscos singulars. 

No s'ha complert. 
 
El DAAM no ha dictat cap directriu per donar 
compliment a aquest mandat parlamentari, 
motiu pel qual els nous instruments forestals 
segueixen sense preservar els espais forestals 
amb més potencial científic i paisatgístic. 

2a.3. Impulsar la planificació de la protecció de la 
resta de boscos singulars, mitjançant els instruments 
més adequats, inclosos els fiscals. 

No s'ha complert.  
 
El DAAM no ha adoptat cap iniciativa per 
donar compliment a aquest mandat.  
 
Ben al contrari, des de l'aprovació de la 
Moció, s'ha documentat la pèrdua de més 
boscos singulars inclosos a l'Inventari de 
Boscos Singulars de Catalunya, sempre amb 
l'aprovació, o fins i  tot amb la promoció 
activa per part del DAAM. 
 
Font: Acciónatura, Ofertes públiques 
d'aprofitaments forestals i Programa anual 
d'aprofitaments 

3a. Instar les entitats públiques i privades a donar 
suport a les entitats naturalistes locals i als centres de 
recerca de Catalunya per a completar els inventaris 
comarcals dels boscos singulars i inventariar-ne la 
biodiversitat i els altres valors culturals associats, 
promovent la valoració de les aportacions que aquests 
inventaris locals o comarcals poden fer per a 
completar un futur catàleg de boscos singulars de 
Catalunya. 

No s'ha complert.  
 
No s'ha adoptat cap mesura per donar 
compliment a aquest mandat. Per aquest 
motiu, no s'han pogut realitzar els inventaris 
comarcals de boscos singulars (falten encara 
en 37 comarques), ni tan sols s'ha inventariat 
la biodiversitat dels pocs boscos singulars 
inclosos en l'Inventari. 

h) Impulsar mecanismes de gestió i conservació 
privada sostenible, com els acords de custòdia, amb 
els propietaris de finques forestals que tenen plans de 
gestió forestal. 

No s'ha complert.  
 
Els informes no aporten cap mena 
d'informació que permeti verificar que el 
DAAM, inclòs el Centre de la Propietat 
Forestal, hagi impulsat acords de custòdia del 
territori entre els propietaris que tenen plans 
de gestió forestal de les seves finques. 
 
Font: BOPC-396 

http://accionatura.org/coneix/comunicacio/actualitat/noticies/article/457-ndp-fins-a-15-boscos-centenaris-de-catalunya-afectats-des-de-que-s-acaba-l-inventari-de-boscos-singulars-de-catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_oferta_publica_fustes_llenyes/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_oferta_publica_fustes_llenyes/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_programa_anual_aprofitaments/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_programa_anual_aprofitaments/
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
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i) Vetllar per les qüestions mediambientals i de 
mitigació del canvi climàtic en els projectes 
d’implantació de la biomassa que anuncia el Govern 
per tal de no incrementar l’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle que puguin tenir efectes nocius sobre la 
biodiversitat. 

No s'ha complert. 
 
En els projectes d'impuls de l'aprofitament de 
la biomassa que s'estan promovent a 
Catalunya, no s'observa que s'adoptin 
mesures adequades per donar compliment 
aquest mandat parlamentari. 
 
Font: Web del DAAM - Biomassa 

j) Cercar fórmules que, en el pròxim exercici 
pressupostari, permetin de destinar més recursos 
econòmics públics i privats a la gestió dels espais 
naturals protegits, mitjançant l’establiment de noves 
taxes o preus públics, la participació en la taxa 
turística i altres figures impositives, procurant que el 
finançament d’un parc natural quedi garantit abans 
de crear-lo o posar-lo en marxa. 

No s'ha complert.  
 
Els recursos econòmics previstos per als 
espais naturals protegits no han deixat de 
disminuir de manera dràstica des de 2011.  
 
L'avantprojecte de pressupost del DAAM de 
2015 no preveu la recuperació de recursos 
econòmics, cosa que suposa una vulneració 
flagrant d'aquest mandat parlamentari. 
 
Font: Web del DAAM  
Anuario 2013 del estado de las áreas 
protegidas en España (Europarc-España) 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_biomassa_forestal/
http://www.redeuroparc.org/anuario2013.jsp
http://www.redeuroparc.org/anuario2013.jsp
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k) Definir els equips humans necessaris per a 
gestionar i vigilar el medi natural, recuperant 
progressivament els llocs de treball. 

No s'ha complert. 
 
Des de 2011 els equips humans destinats a la 
gestió del medi natural, i especialment en els 
espais naturals de protecció especial, no han 
deixat de disminuir, i no s'ha adoptat cap 
iniciativa per recuperar els llocs de treball 
perduts, fet que suposa una vulneració clara 
del mandat parlamentari. 
 
A més,  el DAAM ha anunciat un canvi en les 
funcions dels equips de gestió i els directors i 
directores dels parcs naturals i nacional que 
pot suposar el seu desmantellament com a 
òrgans equiparables als que tenen els parcs 
d'altres països de la Unió Europea. En 
particular, el nomenament per lliure 
designació dels directors i directores de parcs 
suposa introduir més politització en la seva 
direcció i recular en la seva desitjable 
professionalització. 
 
Font:  Pla de gestió dels espais naturals 
protegits de Catalunya 2015-2020 i 
Comunicat premsa DAAM 2/02/15 

l) Completar la xarxa d’espais naturals protegits, 
especialment en l’àmbit marí, d’acord amb 
l’Administració de l’Estat, millorant els mecanismes 
de participació pública en la definició de la xarxa i 
articulant una responsabilitat majoritària de 
l’Administració de la Generalitat en la planificació i la 
gestió dels espais naturals protegits que es declarin en 
el litoral de Catalunya. 

La primera part del mandat s'ha complert 
parcialment.  
 
La xarxa d'espais naturals marins s'ha 
completat el 2014 amb la declaració de nous 
espais de la xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), 
però això no ho ha fet la Generalitat, sinó que 
ha estat promogut per l'Administració de 
l'Estat.  
 
Els mecanismes de participació pública han 
estat febles i clarament insuficients. 
 
La segona part del mandat no s'ha complert. 
No s'ha establert cap mecanisme per tal que 
la Generalitat tingui una responsabilitat 
majoritària en la planificació i gestió dels 
espais protegits marins. 
 
Fonts: Webs del DAAM i del MAGRAMA 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/dar_espais_naturals_protegits/pla-gestio-espais-naturals-proteccio-especial-catalunya-2015-2020/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/dar_espais_naturals_protegits/pla-gestio-espais-naturals-proteccio-especial-catalunya-2015-2020/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/279915/ca/pelegri-apostem-gestio-multifuncional-sostenible-eina-conservacio-millora-espais-protegits.do
http://www.magrama.gob.es/ca/costas/temas/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-natura/red-natura-2000-ambito-marino.aspx
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m) Analitzar la composició actual dels òrgans rectors 
i promoure decrets de remodelació en els casos en què 
es detectin mancances o desequilibris que calgui 
corregir. 

No s'ha complert.  
 
No s'ha promogut cap decret de remodelació 
d'òrgans rectors d'espais naturals protegits 
des de l'aprovació de la Moció. 
 
Font: Web del DAAM 

n) Elaborar un pla director del Sistema d’Espais 
Naturals Protegits de Catalunya que delimiti els 
espais naturals protegits a partir de criteris tècnics i 
científics, o incloure’l en la futura llei de la 
biodiversitat i el patrimoni natural. 

S'ha complert. 
 
S’han presentat els següents documents, dels 
quals no se'n valora  el contingut: 
 
- El 2014 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va presentar al Parlament de 
Catalunya una "planificació estratègica del 
sistema d'espais naturals protegits" 
 
- El 2015, promogut pel DAAM, el Govern ha 
aprovat un "Pla de gestió dels espais naturals 
protegits de Catalunya 2015-2020". 
 
Fonts:  Webs del DAAM i del DTES 

o) Establir un calendari de presentació, per a aprovar-
los posteriorment, dels plans especials que es van 
començar a redactar el 2010 dels espais següents:  
1r. Parc Natural de l’Alt Pirineu 
2n. Parc Natural del Delta de l’Ebre 
3r. Parc Natural dels Ports 
4t. Parc Natural del Montsant 
5è. Espai Natural de l’Alta Garrotxa 

No s'ha complert 
 
En les dues darreres legislatures no s'ha 
aprovat, ni tan sols inicialment, cap d'aquests 
cinc plans especials de protecció, malgrat que, 
alguns d'ells ja porten més de cinc anys en 
procés de redacció. 

p) Aprovar, durant el 2014, el Pla especial del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. 

No s'ha complert.  
 
En l'informe del conseller Pelegrí s'indica que 
aquest pla especial "ja s'ha aprovat 
inicialment", però omet que aquesta 
aprovació inicial es va produir tres legislatures 
anteriors, i que és una anomalia molt greu 
que,  32 anys després d’haver establert el parc 
natural , encara no se n’hagi aprovat encara la 
planificació. 
 
Font: BOPC-482 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/appjava/notapremsavw/249573/ca/conseller-vila-proposa-ampliar-xarxa-parcs-naturals-capcaleres-ter-freser-montsec-muntanyes-prades.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/appjava/notapremsavw/249573/ca/conseller-vila-proposa-ampliar-xarxa-parcs-naturals-capcaleres-ter-freser-montsec-muntanyes-prades.do
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/dar_espais_naturals_protegits/pla-gestio-espais-naturals-proteccio-especial-catalunya-2015-2020/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/dar_espais_naturals_protegits/pla-gestio-espais-naturals-proteccio-especial-catalunya-2015-2020/
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b482.pdf


 
Avaluació del grau d'acompliment de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya 

11 

q) Definir en els pròxims cinc mesos una fórmula de 
finançament amb recursos públics i privats que 
permeti una aplicació òptima del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge dels 
aiguamolls de l’Alt Empordà i que garanteixi la 
continuïtat del Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge, comptant amb les aportacions de la 
Generalitat de Catalunya, dels municipis que en 
formen part, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
de la Diputació de Girona i de la Universitat de 
Girona. 

No s'ha complert. 
 
L'informe del conseller Pelegrí només fa 
referència a la continuïtat del Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge, però el 
mandat parlamentari fa referència a 
l'aplicació òptima del Pla especial del Parc 
Natural. I respecte això, no sols no s'ha 
adoptat cap mesura per fer-ho possible, sinó 
que  s'ha continuat debilitant els instruments, 
els mitjans, el personal i les capacitats del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà. 
 
Font: BOPC-482 

r) Concretar fórmules de finançament 
publicoprivades, establint noves taxes o preus públics i 
participant en la taxa turística, per tal que es puguin 
executar correctament els plans de gestió dels espais 
naturals protegits, i també, en els nous parcs, 
aprovar-ne la dotació pluriennal al mateix temps que 
se n’aprova el pla de gestió. 

S'ha complert parcialment.  
 
La inversió derivada de la taxa turística no 
s'aplica als espais naturals protegits, tot i la 
gran importància que aquests espais naturals 
tenen en l'estratègia i l'oferta turística de 
Catalunya. 
 
Font: BOPC-396 

s) Aplicar mesures d’accés a la informació i de 
transparència per a posar a l’abast dels ciutadans la 
informació disponible, actualitzant les dades del web 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i facilitant-hi l’accés. 

S'ha complert parcialment.  
 
El compliment s’ha produït només en una 
petita part del requeriment. Hi ha alguns 
aspectes que s'actualitzen a la web del DAAM, 
però de molts altres manca completament la 
informació accessible, com per exemple el ja 
citat Inventari de boscos singulars de 
Catalunya, o els acords que adopten les juntes 
rectores dels espais naturals protegits que en 
disposen, cosa que suposa una vulneració del 
marc legal vigent. 

t) Presentar, durant el 2014, la memòria preliminar de 
la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural. 

S'ha complert. 
Cal recordar, però que, des de fa 15 anys, 
s'han estat elaborant successives memòries i 
esborranys d'aquesta llei, que encara no ha 
estat aprovada, i que el marc legal actual, que 
és completament obsolet, és causa de 
nombroses disfuncions. 
 
Font: BOPC-396 

 
 

 

 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b482.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b396.pdf
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Quadre resum 

Categories A B C D E F G 1a 2a1 2a2 2a3 3a H I J K L M N O P Q R S T Total 

No s'ha 
complert 

 ✓    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓    15 

S'ha 
complert 

parcialment 
  ✓     ✓         ✓  ✓    ✓ ✓  6 

S'ha 
complert 

  ✓                      ✓ 2 

No avaluat ✓    ✓                     2 

Total                          25 
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Dr. Josep Vila i Subirós 
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