
Generalitat de Catalunya 
Consell de Protecció de la Natura 

Moció del Consell de Protecció de la Natura relativa als representants de la 
comunitat científica en els diferents organismes relacionats amb la conservació 
de la natura a Catalunya. 
(Aprovat per la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura de 12 de maig de 2009) 
 
 
 
Com a continuació i complement de les iniciatives endegades des de l’Institut 
d’Estudis Catalans en relació amb els representants científics en els organismes 
relacionats amb la conservació de la natura a Catalunya, el Consell de Protecció de la 
Natura ha elaborat la següent moció amb l’objectiu de proposar diverses mesures al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge per millorar l’estructura i el funcionament 
dels diferents òrgans de participació. 
 
Aquesta proposta ha estat elaborada a partir de les dades contingudes a l’Informe 
sobre els representants de la comunitat científica en els diferents organismes 
relacionats amb la conservació i dels debats mantinguts en el marc de les trobades 
dels representants de l’Institut d’Estudis Catalans i de les seves societats filials sota la 
coordinació de la Institució Catalana d’Història Natural i de les deliberacions 
mantingudes al si del Consell de Protecció de la Natura sobre la qüestió. L’informe 
esmentat es pot consultar a l’adreça d’Internet <http://ichn.iec.cat/>. 
 
 
Estructura dels òrgans de participació 
 
1) És necessari homogeneïtzar l’estructura dels òrgans de participació, especialment 
quan tenen objectius o funcions similars: espais naturals protegits, consorcis de 
l’Administració local, comissions relacionades amb l’ús dels recursos naturals, etc. Les 
diferències entre òrgans de participació han de dependre més del grau de protecció o de les 
característiques de l’espai o de la temàtica que tracten, que no pas de l’adscripció 
administrativa. 
 

Proposta:  
 
— Desenvolupar l’article 12 de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria 
de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció 
dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les 
activitats d’incidència ambiental, elaborant el decret que ha d’establir l’estructura, 
la composició i les funcions dels òrgans rectors dels espais naturals de 
protecció especial adscrits al DMAH de manera que tingui en compte el criteri 
esmentat al paràgraf introductori. 
 
— Cal revisar la Llei d’Espais Naturals vigent —o pensar en incloure-ho en la futura 
llei de patrimoni natural i biodiversitat si aquesta pot arribar abans— de manera que la 
regulació dels canvis en l’estructura, la composició i les funcions dels òrgans 
rectors han d’afectar a tots els espais naturals protegits —no només els de 
protecció especial— amb independència de la seva adscripció administrativa.  
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2) Cal ser curosos a l’hora de decidir les entitats que formaran part dels diferents òrgans 
de participació, evitant que, a causa de la seva diversitat o de l’alt nombre de representants, 
esdevinguin poc operatius. 
 

Proposta:  
 
— El decret regulador ha de modificar la composició dels òrgans rectors dels espais 
naturals adscrits al DMAH o a altres administracions per garantir la presència d’un 
mínim de representants de la comunitat científica en els òrgans de més alt nivell 
(junta rectora, junta de protecció, consell coordinador, patronats, etc). El mateix caldrà 
fer en els espais regits per un consorci del que el DMAH en formi part. Seran 
prioritaris els espais que no tenen cap representant científic en la seva junta 
rectora (Parc Natural del Montsant, Parc Natural dels Ports, Parc Natural del Cap de 
Creus, etc.) o que només en tenen un (Parc Natural del Delta de l’Ebre, Paratge 
Natural d’Interès Nacional de l’Albera, Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, 
Parc Natural del Cadí-Moixeró, etc.). Progressivament, aquesta mesura s’aplicarà a 
tots els espais naturals protegits, de manera que cal tenir-la present en la revisió de la 
Llei d’Espais Naturals o en la futura llei de patrimoni natural i biodiversitat. 
 
— Establir el perfil que han de tenir les institucions científiques que han de 
designar representants (universitats, centres de recerca de la Generalitat, del 
CSIC, Institut d’Estudis Catalans i les seves societats filials, museus, etc.), 
evitant personalismes i localismes excessius i garantint la seva representativitat.  
 
— A l’hora de determinar l’estructura i les funcions dels òrgans rectors, es considera 
que les juntes rectores, o equivalents, haurien de tenir un nombre limitat de funcions i 
que moltes tasques es podrien traspassar a les comissions tècniques o executives, 
que haurien de tenir un caràcter predominantment administratiu i cientificotècnic. 
 
— La presència dels científics en els òrgans de caire informatiu no cal regular-la, ja 
que es considera que no és necessària, però s’ha de preveure que, si se sol·licita, se’n 
pugui formar part, com qualsevol altre entitat. En cap cas la participació en els 
òrgans informatius no ha de ser una excusa per evitar que estiguin presents en 
els òrgans decisoris (les juntes rectores o les comissions tècniques o executives), 
com s’ha posat en evidència en alguns dels darrers espais naturals protegits que s’han 
establert. 

 
 
3) Es troba a faltar un òrgan científic i de caire assessor que complementi els que 
existeixen actualment, de caràcter més decisori (junta rectora) o informatiu (consell de 
cooperació o comissió consultiva). En molts espais protegits europeus aquest és un Comitè 
científic que entén de totes les activitats científiques que s’hi desenvolupen, des de la recerca 
que reclama l’espai protegit (per fer el seguiment de la gestió, per exemple) a la recerca que 
volen fer entitats o persones externes dins de l’espai protegit i fins o tot aquelles qüestions 
considerades bàsiques per a la conservació i la integritat de l’espai. 
 

Proposta:  
 
—  En la revisió de la Llei d’Espais Naturals o en la futura llei de patrimoni natural i 
biodiversitat, caldria completar les actuals juntes rectores i consells de cooperació amb 
un nou òrgan científic assessor que, entre altres, realitzés les tasques esmentades 
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en el paràgraf anterior i que pogués designar a un dels seus membres com a 
representant científic de l’òrgan rector. La major part dels representants científics que 
actualment estan en òrgans rectors podrien d’integrar-se en aquesta nova comissió 
assessora. Caldria determinar els casos en els quals el seu informe hauria de ser 
preceptiu. 
 
— Es podria preveure que aquest òrgan científic assessor abastés més d’un espai 
natural si les seves característiques ecològiques o geogràfiques així ho recomanen.  
 
— La participació dels científics no es pot limitar a l’assistència a unes poques 
reunions anuals. Els gestors dels espais naturals protegits han de potenciar 
l’apropament a les institucions científiques iniciant línies de col·laboració 
permanents en àmbits com els següents: contribuir a l’establiment dels 
objectius de conservació; contribuir a l’establiment d’un programa de recerca 
orientat a la gestió; realitzar una avaluació continuada de l’estat del patrimoni 
natural; elaboració d’informes; etc. 

 
 
4) A més dels òrgans científics assessors vinculats a espais o temes concrets, cal que 
existeixi una comissió assessora d’alt nivell amb capacitat d’emetre informes preceptius 
i en certs assumptes vinculants sobre les decisions més importants que puguin afectar 
significativament la natura a Catalunya. 
 

Proposta:  
 
 — S’ha de dinamitzar el funcionament del Consell de Protecció de la Natura, 
dotant-lo dels mitjans necessaris per realitzar la seva tasca i desenvolupant les seves 
funcions. En diverses ocasions, des del propi Consell de Protecció de la Natura s’han 
presentat propostes de millora, que generalment no s’han tingut en compte. La manca 
de mitjans ha dificultat, o fins i tot impedit, que pogués dur a terme correctament la 
seva comesa.  
 
—  S’ha de desenvolupar la funció de comissió científica assessora del Consell 
de Protecció de la Natura que li atribueix la Llei d’Espais Naturals i la normativa que 
la desenvolupa, evitant que les demandes del DMAH se centrin exclusivament en 
l‘emissió d‘informes preceptius. Aquesta funció és especialment important pel gran 
nombre d’espais naturals protegits que no tenen una gestió directe sobre el territori 
(espais d’interès natural, la majoria de reserves naturals parcials, les reserves naturals 
de fauna salvatge, els espais de la Xarxa Natura 2000, els protegits per tractats 
internacionals, etc). Un Consell de Protecció de la Natura renovat i dotat dels mitjans 
necessaris també podria exercir aquesta funció en l’àmbit de les actuacions d’altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya quan incideixin en els espais naturals 
(Política Territorial, Programa de Desenvolupament Rural, etc.) 

 
 
5) Pel que fa al conjunt de comissions i consells diferents i al marge dels òrgans de 
participació dels espais naturals protegits, es considera que caldria fer un esforç per a 
agrupar-les, quan sigui possible, per coordinar-ne les actuacions, però sense necessitat de 
pensar en la constitució d’una única comissió.  
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Proposta:  
 
—  Evitar que cada nova llei relacionada amb el medi ambient vagi creant nous 
òrgans que l‘experiència demostra que tenen un funcionament lànguid i una efectivitat 
molt limitada, motiu pel qual deceben als que en formen part, tot mostrant el poc 
contingut que hi ha darrera les iniciatives de participació. Cal recordar que algunes 
d’aquestes funcions podrien ésser assumides per un Consell de Protecció de la Natura 
renovat. 

 
 
Funcionament dels òrgans de participació 
 
6) El funcionament dels òrgans de participació presenta força limitacions i una efectivitat molt 
inferior a la que seria desitjable, fets que en nombroses ocasions dificulten l’assoliment dels 
objectius pels quals van ser creats. Una limitació que afecta la gran majoria dels òrgans 
rectors dels espais naturals protegits és que els seus informes no són vinculants i que en 
situacions conflictives els seus informes són menystinguts pels organismes amb 
competències executives. 
 

Proposta:  
 
— El decret que s’esmenta en el primer punt, hauria d’atribuir a cada tipus d’òrgan 
unes funcions específiques i clarament definides, evitant l’actual superposició i 
confusió de funcions.  
 
—  En la revisió de la Llei d’Espais Naturals o en la futura llei de patrimoni natural i 
biodiversitat, s’ha d’atorgar caràcter vinculant als informes preceptius del òrgans 
rectors dels espais naturals protegits (com ja ho són els del Parc natural de Cap de 
Creus), evitant que esdevinguin uns mers òrgans informatius, en contra del seu nom i 
vocació.  

 
— Les propostes que puguin fer els representants científics s’han de tenir en compte 
de manera adequada en els debats dels òrgans amb capacitat de decisió, i així 
recuperar el debat i la discussió de temes importants i de fons relacionats amb 
la conservació del patrimoni natural, evitant l’actual predomini de visions 
excessivament localistes i dels temes de caire econòmic i administratiu.  
 
— Cal que les reunions siguin convocades amb suficient anticipació i que la 
documentació corresponent es trameti amb el temps necessari per al seu 
correcte estudi. Cal recordar que la major part dels científics hi participen de manera 
voluntària i al marge de les seves tasques laborals habituals, de manera que s’ha de 
facilitar al màxim la seva participació i resoldre amb agilitat els dubtes o consultes que 
puguin presentar als gestors de cada espai protegit. 
 
— Els gestors han d’estar obligats a respondre amb honestedat les preguntes que els 
formulin els científics i facilitar-los tota la informació que els sigui requerida per tal 
que quan se’ls demani l’opinió puguin pronunciar-se amb el màxim coneixement de 
causa. 
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— En qualsevol cas, els representants científics, o qualsevol altre membre de l‘òrgan 
rector, han de poder sol·licitar l’informe preceptiu de la comissió científica 
corresponent sobre els temes que estimin oportuns. 

 
 
7) Les qüestions relacionades amb la participació són molt complexes i no és fàcil aconseguir 
que aquests òrgans siguin tan efectius com seria desitjable. No n’hi ha prou de limitar-se a 
organitzar unes quantes reunions anuals de tràmit, sinó que també és necessària una tasca 
paral·lela i continuada de dinamització d’aquests òrgans la qual cosa vol dir que cal 
dedicar-hi els mitjans tècnics, econòmics i professionals adequats. 
 

Proposta:  
 
— Dotar als gestors dels mitjans i recursos necessaris per poder desenvolupar 
de manera adequada els temes de participació, tant pel que fa a la preparació de 
les reunions i el seguiment dels seus acords, com duent a terme una tasca continuada 
de dinamització durant la resta de l’any. 

 
 
8) Les administracions de les quals depenen els òrgans de participació han d’assumir els 
costos que comporta el funcionament d’aquests òrgans i compensar de manera 
adequada i en funció de les seves característiques les institucions que designin 
representants. 
 

Proposta:  
 
— Els responsables dels òrgans rectors dels espais naturals protegits o de les 
diferents comissions, han d’assumir les despeses de participació generades pels 
representants de les entitats sense afany de lucre o que hi participen al marge de les 
seves tasques laborals habituals.  

 
 
Barcelona, 15 de gener de 2009 
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