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POSICIONAMENT DE LA JUNTA DE LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ 

DE LA NATURA (XCN) EN RELACIÓ AMB LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE 

CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT 

La Junta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura es va reunir el passat 

dijous 16 de maig en sessió extraordinària per acordar un posicionament en 

relació amb la proposició de Llei de Creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 

Biodiversitat. 

 

La proposició de Llei es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 

el 27 de desembre de 2018, i la seva tramitació parlamentària es va aprovar a la 

sessió del Ple del Parlament del passat 10 d’abril. Com a Annex 1 al present 

document s’acompanya el text de l’esmentada proposició de Llei. 

 

Amb posterioritat al debat parlamentari del 10 d’abril, els diferents grups 

parlamentaris disposaven d’un termini per a presentar esmenes a la totalitat al 

text de la proposició. Donat que cap dels grups parlamentaris ha formulat una 

esmena a la totalitat, el procediment legislatiu continua amb les reunions de la 

Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya, on es preveuen 

compareixences d’organitzacions i grups socials. S’acompanya, com a Annex 2 

al present document, un quadre resum del procediment legislatiu parlamentari 

que seguirà aquesta proposició de llei. 

 

En les properes setmanes es preveu que diferents organitzacions del tercer 

sector ambiental i del sector conservacionista compareguin al Grup de Medi 

Ambient del Parlament per fer arribar el seu posicionament sobre el text de la 

Llei. Una de les organitzacions proposades és la XCN, juntament amb 

Conservació.cat i l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (O3SAC). Per tant, amb 

caràcter previ a la compareixença, calia obrir el debat sobre la proposició de Llei 

i arribar a un consens sobre el posicionament de l’entitat.     

 

Durant la sessió extraordinària de la Junta de la XCN es va debatre sobre el 

perquè cal crear l’Agència del Patrimoni Natural i sobre el posicionament de 

l’entitat pel que fa al text de la proposició. En relació amb el posicionament es 

van fer dues reflexions diferenciades; d’una banda, quines característiques i 

atribucions hauria de tenir l’Agència per a millorar les polítiques de conservació, i 

de l’altra, sobre quines esmenes es proposen al text presentat pels grups 

parlamentaris. 

 

En el present document es fa una síntesi dels elements de debat de la sessió 

extraordinària de la Junta i de la proposta de posicionament per part de l’entitat 

en relació amb el text de la Llei. 

 

Per què des de la Junta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura es 

considera necessària la creació de l’Agència del Patrimoni Natural? 
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1. Necessitat de tenir una estructura administrativa estable que 

defineixi i lideri les polítiques de conservació al nostre país. 

La conservació de la natura al nostre país comporta grans reptes, atesa la 

complexitat, diversitat i riquesa del nostre patrimoni natural. Per a dur a terme 

polítiques de conservació eficaces ens cal un model de governança àgil, que 

destini recursos suficients a aquestes polítiques i que els doni un caràcter 

prioritari. 

 

En aquest model de governança és cabdal el paper de l’administració, que ha 

d’adoptar un posicionament valent a l’hora de definir i liderar les línies 

estratègiques de les polítiques de conservació. Per això, ens cal una estructura 

administrativa estable, amb competències per dur a terme aquestes polítiques i, 

sobretot, ben coordinada amb la resta d’administracions implicades en la 

matèria. 

 

Considerem que l’Agència ha de trencar amb el model de governança actual, en 

què les polítiques de conservació no són una prioritat, i amb les disfuncions 

internes que s’han ocasionat com a conseqüència de les constants 

reestructuracions del departament competent en matèria de medi ambient, que 

han comportat nombroses mancances i debilitats en aquestes polítiques. 

 

Ara bé, l’objectiu d’aquest model no ha de ser el de crear una nova gran 

estructura, sinó optimitzar la diversitat d’estructures i organismes que ja 

existeixen -dimensionar-les, coordinar-les adequadament i generar sinergies 

entre elles-, i només crear aquelles estructures que són necessàries per a la 

seva coordinació, com és el cas de l’Agència. En aquest sentit, creiem que 

l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat és l’element clau per a dur a 

terme aquesta coordinació dins del Govern, i per a generar un treball en xarxa 

entre les diferents administracions implicades en la conservació, les entitats del 

tercer sector ambiental i els centres de recerca i personalitats científiques. 

 

L’element clau d’aquest funcionament ha de ser la participació dels diversos 

actors amb interessos i capacitats similars o complementàries amb la vocació de 

treballar per un objectiu comú, com és la defensa i protecció del patrimoni 

natural. I, en aquest sentit, l’Agència ha d’esdevenir la institució que coordini de 

manera efectiva tots els ens involucrats en la gestió i protecció dels espais 

naturals.  

 

2. Model d’organització àgil i eficaç 

L’Agència ha de ser el marc per redefinir el model d’organització, planificació i 

gestió dels espais naturals, que posi èmfasi en els objectes de conservació i la 

seva interrelació amb el conjunt de la població. Per això ens cal una 
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administració àgil i eficaç, que tingui independència pressupostària i que generi 

procediments menys burocratitzats, especialment pel que fa als processos que 

involucren les entitats que treballen directament al territori. 

 

Per assolir els objectius proposats, l’Agència ha de tenir independència 

pressupostària que li permeti no dependre d’una estructura administrativa tan 

gran com una Conselleria. En aquest sentit, més enllà del pressupost públic 

ordinari de la Generalitat de Catalunya, considerem imprescindible que l’Agència 

es doti dels recursos provinents del Fons del Patrimoni Natural i que es nodreixi 

dels impostos vinculats a aquelles dinàmiques i processos que comporten una 

utilització dels recursos naturals i generen un impacte negatiu en la conservació 

del patrimoni natural. Per tot això, cal una aposta valenta per part de 

l’administració per ampliar els recursos destinats a la conservació. 

 

En darrer terme, la creació de l’Agència ha de fer possible l’avaluació de la gestió 

dels espais naturals protegits que ens permeti fer una diagnosi acurada sobre el 

funcionament del model, el grau d’assoliment dels objectius de conservació i les 

seves conseqüències. 

 

3. Capacitat d’incidència en polítiques sectorials 

Promoure i treballar per la conservació no només passa per la finalitat última de 

defensar espècies o ecosistemes, sinó que convé tenir una visió ecosistèmica 

que englobi totes les dinàmiques que generen un impacte al nostre entorn. 

La dimensió ecològica (els límits biofísics i la capacitat dels ecosistemes) 

condiciona la dimensió social (benestar, justícia social i ambiental), i totes dues 

dimensions condicionen la dimensió econòmica (producció, consum). D’aquesta 

manera, totes les decisions que es prenguin han d'estar basades en principis 

ecològics. 

 

És per això que l’Agència ha d’esdevenir una organització amb un caràcter 

transversal, que vinculi de manera directa altres polítiques ambientals i 

sectorials històricament descoordinades. També ha de promoure el treball 

conjunt amb els sectors productius i els gestors directes del territori, així com la 

participació directa de la societat civil que habita als espais rurals, costaners i 

urbans.  

4. Reforç a les entitats del tercer sector ambiental 

La participació de les entitats del tercer sector ambiental esdevé un element 

fonamental per a un model que impliqui tots els ens involucrats en la gestió i 

protecció dels espais naturals. Ara bé, per aconseguir aquesta integració cal que 

les entitats siguin organitzacions estables i ben dotades de recursos, tant 

econòmics com humans. 
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En aquest sentit, l’Agència ha d’assumir la funció de donar suport a les entitats 

del tercer sector ambiental i de facilitar la seva interacció amb l’administració, i 

ha d’assolir l’objectiu d’agilitzar els processos i els tràmits burocràtics que 

dificulten el dia a dia de les entitats. 

 

El tercer sector ambiental a Catalunya ha estat infrarepresentat de manera 

sistèmica a les principals institucions públiques i taules de decisió del país, com 

en són els òrgans rectors del Centre de la Propietat Forestal, les comissions 

d’urbanisme o el Consell de Caça de Catalunya.  

 

Per últim, la creació de l’Agència ha d’incentivar i potenciar mecanismes de co-

gestió dels espais naturals en la cerca de models de governança compartida amb 

les entitats que treballen sobre el terreny, a la vegada que cal apostar per 

vincular la gestió compartida dels espais amb vies de finançament per a les 

entitats. Igualment, l’Agència ha d’impulsar i garantir la continuïtat d’altres línies 

de col·laboració amb el tercer sector, com ara l’educació, la sensibilització i el 

voluntariat ambiental, de manera estratègica i en un marc de compromisos 

específics a llarg termini. 

Quin és el posicionament de la Junta de la Xarxa per a la Conservació de 

la Natura en relació amb el text de la proposta de Llei per a la creació de 

l’Agència del Patrimoni Natural? 

 

Per a fer una  valoració sobre la necessitat de crear una Agència del Patrimoni 

Natural i la Biodiversitat, la Junta considera imprescindible fer els següents 

matisos al text de la proposició de Llei: 

 

1. Objecte i funcions de l’Agència 

En primer terme, la Junta destaca que per a delimitar bé l’àmbit objectiu i les 

funcions de l’Agència caldria haver aprovat amb caràcter previ la llei de 

biodiversitat. Des de fa anys, les organitzacions conservacionistes reclamem 

l’aprovació a Catalunya d’una llei de biodiversitat que trenqui amb legislació 

catalana de caràcter marcadament sectorial, fragmentada i obsoleta. En aquesta 

llei haurien de quedar definides les funcions i competències de l’organització 

encarregada de liderar les polítiques de conservació i, amb posterioritat a la seva 

aprovació, s’hauria de crear l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 

Aquesta disgregació comporta, d’entrada, dificultats a l’hora de determinar 

l’àmbit objectiu i funcions de l’Agència. En tot cas, entenent l’oportunitat que es 

presenta per a la creació de l’Agència sense disposar de la Llei, cal posar de 

manifest algunes demandes concretes per no hipotecar ni la seva eficàcia 

present ni el seu creixement futur: 
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- Es reclama que l’Agència incorpori els àmbits de caça, pesca i boscos 

públics, i de manera especial en els espais naturals protegits, dins el seu 

àmbit objectiu i les seves funcions. 

- L’Agència ha d’incorporar tots els espais naturals protegits dins el seu 

àmbit objectiu, més enllà de qui en faci la gestió. 

- L’Agència ha de preveure una major participació del tercer sector 

ambiental en la gestió dels espais naturals, i apostar per un mecanisme de 

cogestió entre l’administració, les organitzacions de la societat civil i els 

propietaris de terrenys en els diferents àmbits. 

- Pel que fa a les funcions vinculades a l’impuls de la participació de les 

entitats sense ànim de lucre, cal preveure a l’Agència la incorporació de 

funcions vinculades i suport plurianual a les entitats ambientals per a la 

cogestió d’espais naturals públics i privats d’interès natural, amb 

l’establiment d’instruments legals, administratius i econòmics plurianuals 

que permetin donar suport a aquestes entitats.  

- L’Agència ha de ser un pas més cap a un model econòmic sostenible, ja 

que tenint en compte que el medi natural és la base material del sistema 

econòmic i social, necessitem una administració que prengui decisions 

basades en principis ecològics que tingui presents totes les dimensions 

(ecològiques, socials i econòmiques).  

 

2. Estructura i òrgans de govern 

Tal i com s’estableix al text de la proposició de Llei, els òrgans de govern de 

l’Agència del Patrimoni Natural són el Consell de Direcció i la Direcció. El Consell 

té una majoria absoluta de vot en representació de la Generalitat, i el seu règim 

d’acords i funcionament se subjecta a la normativa general sobre òrgans 

col·legiats aplicable a la Generalitat. La composició del Consell de Direcció és 

d’un total de 30 persones. 

 

La representació de la societat civil organitzada i dels sectors productius es 

preveu a les vocalies, de manera que esdevé imprescindible fer-ne un anàlisi 

detallat: 

 

- La Junta de la XCN considera que hi ha una infrarepresentació de la 

societat civil, atès que de les 30 persones que han de formar part del 

Consell de Direcció només hi ha una persona de cadascuna de les 

organitzacions següents: Institució Catalana d’Història Natural, Obrador 

del Tercer Sector Ambiental, Xarxa per a la Conservació de la Natura i una 

entitat representativa del sector ecologista o naturalista. Per a un model 

de governança transformador i independent ens cal una major presència 

de la societat civil organitzada en favor de la conservació del patrimoni 
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natural  que s’involucri en la formulació i aplicació de les polítiques de 

conservació.  

- Es constata que dins les vocalies falta representació de l’àmbit de la 

recerca. En aquest sentit, es proposa modificar la presència de “tres 

persones d’un reconegut prestigi professional” per la de representants de 

centres de recerca en els diferents àmbits de la conservació. A proposta 

de la XCN, hi haurien de ser presents els següents centres: Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambientals, Institut Ciències del Mar (ICM-CSIC), Institut de 

Medi Ambient (UdG), Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio-UB) i  

Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC). 

- Pel que fa a l’àmbit marí, es destaca que no hi ha cap representació 

específica en aquest àmbit, tot i que l’objecte i funcions de la Llei el 

contemplen. 

- En darrer terme, la Junta de la XCN considera imprescindible que la 

composició de la junta vagi vinculada als objectius de l’Agència. En aquest 

sentit, es destaca que és important incloure representants d’altres sectors 

i àmbits d’activitats amb la vocació de generar sinergies i interrelacions, 

per exemple amb els sectors productius que tenen un impacte en la 

conservació. Ara bé, aquesta participació ha de comportar la possibilitat 

d’incidir en les polítiques i les estratègies d’aquests sectors quan aquestes 

tenen conseqüències sobre els recursos naturals. 

 

3. Finançament 

Pel que fa al finançament de l’Agència, des de la Junta de la XCN posem de 

manifest la necessitat de dotar-la de recursos suficients, de manera estable i 

perllongada en el temps. Més enllà de les dotacions pressupostàries i de caràcter 

públic, aquest organisme s’ha de dotar del finançament propi provinent del Fons 

del Patrimoni Natural i s’ha de centrar en canalitzar aquests fons als projectes 

contrastats de conservació de la biodiversitat que es duen a terme al nostre 

país. 

 

Pel que fa al Fons del Patrimoni Natural, es destaca que la Llei de creació de 

l’Agència no defineix quin ha de ser l’abast de la seva aportació. I, en qualsevol 

cas, cal tenir present que a dia d’avui les aportacions d’aquest ens encara no 

estan garantides. 

 

Així mateix, la Junta de la XCN considera imprescindible que l’Agència ampliï els 

seus recursos i es nodreixi d’altres impostos i taxes vinculats a dinàmiques 

productives i de sectors que tenen un impacte directe en la conservació del 

territori, com ho són el turisme, el desenvolupament urbanístic, les activitats del 
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sector elèctric que tenen lloc en el medi natural i les activitats extractives, entre 

d’altres. 

 

 

A Vic, 19 de juny de 2019.  

 

 

         

 

 

Junta de la Xarxa per a la  

Conservació de la Natura  
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2. S’entén com gos terapèutic i/o escorta, tot aquell gos ensinistrat en un cen-
tre especialitzat i oficialment reconegut com a tal i que permet i/o facilita a la seva 
usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de vio-
lència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva.

3. La condició d’usuària de gossos terapèutics i/o escortes atorga en tot allò 
que no sigui incompatible per a la seva finalitat els mateixos drets previstos per als 
usuaris de gossos d’assistència a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència amb els mateixos re-
quisits, condicions i càrregues indicats en aquesta norma.

4. Sens perjudici de la responsabilitat del seu propietari, la condició d’usuària 
de gossos terapèutics i/o escortes comporta l’assumpció de les limitacions dels drets 
atorgats i dels deures, obligacions i responsabilitats que tant les lleis generals com 
la normativa especial aplicable comporten. En especial, les usuàries assumeixen els 
deures, obligacions i responsabilitats previstos a la normativa aplicable en matèria 
de sanitat animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.

5. La Generalitat de Catalunya i les corporacions locals de Catalunya, mitjan-
çant els seus òrgans competents o entitats competents, pot establir, en els termes que 
considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable, prestacions socials a 
favor de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o 
indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

Article tercer. S’afegeix la següent disposició final a la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 
passa a tenir el següent contingut.
Disposició final sisena.
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 

la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

Article quart. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya a excepció d’aquelles mesures que suposin un aug-
ment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, 
que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a 
l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor de la present normativa.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí 

de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 24464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 
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Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural

Exposició de motius
El marc internacional estableix fites i obligacions concretes per als governs en 

matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat. A esca-
la mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica 
durant la Cimera de la Terra de 1992, i són diversos els documents –plans, protocols 
i decisions– que el desenvolupen, entre els quals el Pla estratègic de la diversitat 
bio lògica 2011-2020 (2010), que estableix els Objectius d’Aichi, i el Pla d’acció dels 
governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020 (2010), que insta 
els governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la local, per ser efectius 
en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. També l’Agenda Global  
de esenvolupament Sostenible 2030, aprovada el 2015, inclou objectius rellevants en 
l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per primera vegada el desenvo-
lupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A Europa, la Unió 
Europea promou l’Estratègia sobre Biodiversitat fins al 2020, aprovada l’any 2011, 
adoptant el Conveni sobre la Diversitat Biològica i vinculant el desplegament de la 
xarxa Natura 2000 a la consecució de 6 objectius bàsics de conservació. L’estratègia 
europea insta la Comissió Europea, el parlament Europeu i els membres, a empren-
dre mesures per aturar la pèrdua de biodiversitat.

Existeix, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patri-
moni natural del nostre país, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una per-
cepció ciutadana, que ha crescut els darrers anys d’acord amb l’enquesta semestral 
sobre medi ambient i ciutadania que promou el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, de que els esforços que destina el Govern a la conservació del patrimoni na-
tural són manifestament insuficients. Aquesta demanada té, també, un significatiu 
component econòmic en tant que el patrimoni natural té una importància estratègi-
ca per alguns sectors d’activitat, com el del turisme, i per al desenvolupament local 
d’una part molt important del territori català.

Catalunya acull 741 hàbitats diferents. Pel que fa a responsabilitat internacional, 
cal recordar que 94 Hàbitats i 57 Espècies presents al nostre país són d’Interès Co-
munitari i 83 espècies d’ocells estan incloses a l’annex I de la Directiva ocells. En 
relació a la seva superfície, el territori català és enormement ric pel que fa a bio-
diversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies 
d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. En concret, Catalunya té 
12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt 
d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més 
que França, 14 més que Suècia o Gran Bretanya i 15 més que Alemanya. El patri-
moni natural és, en conseqüència, un tret distintiu de Catalunya i un actiu estratègic 
que cal protegir i gestionar adequadament.

El 32% territori català es troba protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual 
inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial 
com ara els parcs naturals. És una superfície important que cal planificar, ordenar i 
gestionar adequadament, amb la col·laboració de la propietat i de les polítiques sec-
torials que incideixen sobre el territori.

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre ells alguns de forestals i ar-
bustius, que estan en expansió, els indicadors globals sobre l’estat de la biodiversi-
tat i el patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El 
càlcul per a Catalunya del Living Planet Índex (LPI), un indicador sobre l’estat de 
la biodiversitat mundial adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els ob-
jectius d’Aichi, basat en el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de 
vertebrats terrestres, d’aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regres-
siva, amb una disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats 
i invertebrats per al període 2002-2016. Dades aportades per grups de recerca de 
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Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan 
produint en els hàbitats agraris, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa 
de l’activitat humana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni na-
tural posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics que són bàsics per la salut i 
el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment 
d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers. Només 
des de la perspectiva econòmica, el cost d’oportunitat per incomplir l’objectiu de la 
Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 
milions d’euros anuals.

En definitiva, disposem d’un patrimoni natural excepcional en el context euro-
peu i, per tant, tenim una gran responsabilitat –també legal– de protecció i de ges-
tió. Els diversos indicadors en matèria de biodiversitat palesen deteriorament de la 
situació i una tendència general negativa. La superfície protegida i que cal atendre 
representa el 32% del territori català. Els reptes de planificació, ordenació i gestió 
són ingents i, pel que fa als dos darrers, en la major part encara pendents d’abordar.

La protecció de la natura no és una política menor ni accessòria, perquè afecta i 
incideix en una part molt important del territori i el seu desenvolupament econòmic, 
raó per la qual ha de ser entesa com una oportunitat i un factor de desenvolupament 
i de qualitat de país i en cap cas com una càrrega.

La complexitat de la gestió del medi natural i la biodiversitat, atesa la dinàmica 
variable dels sistemes naturals, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execu-
ció, especialment en un context de canvi global. El fet que la política de patrimo-
ni natural a Catalunya hagi estat històricament infra-finançada i amb una insufi-
cient capacitat d’actuació, a diferència de la governança establerta en d’altres àmbits  
de les polítiques ambientals com el de l’aigua o els residus, lligat a la insuficiència de 
les estructures administratives clàssiques, justifica plenament la necessitat de crear 
una Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a Catalunya.

Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, en tant que aquesta solu-
ció s’ha donat en molts països del nostre entorn proper. De fet, tots els països que 
han promogut, des de fa dècades, una política forta i activa en l’àmbit del patrimoni 
natural, han creat estructures de governança dotades de plena autonomia i capacitat 
d’actuar. El cas més recent és el de França, país que es troba immers en el procés de 
posada en marxa de l’Agència de Biodiversitat.

La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un ter-
ritori secularment humanitzat i densament poblat com el nostre. Les polítiques l’ob-
jectiu de les quals és la protecció del patrimoni natural –concepte que va des de la 
conservació, fins la restauració o l’ús sostenible– tenen un evident component trans-
versal, ja que tenen una estreta relació amb les polítiques d’ordenació del territori, 
les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, les d’infraes-
tructures, les energètiques, les fiscals i moltes d’altres.

Perquè la gestió del medi natural sigui efectiva, ha de combinar l’aplicació de co-
neixements científics, amb l’ús d’instruments i tecnologies pròpies del món de l’en-
ginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme o la geologia, de manera que ha de 
resoldre per una banda la transferència de coneixement des de la recerca a la gestió, i 
alhora s’ha de dotar d’una organització pluri i interdisciplinar. Aquesta realitat casa 
malament amb la rigidesa de places adjudicades a cossos tècnics de l’Administració 
tradicional de la Generalitat.

La dinàmica variable dels sistemes naturals i de la biodiversitat exigeixen un alt 
grau de capacitat d’actuació, fins i tot per fer front a eventuals emergències com les 
invasions biològiques o determinades amenaces a elements patrimonials de primer 
ordre. L’administració pública ha de ser àgil a l’hora d’actuar, perquè d’això en pot 
dependre l’assoliment dels objectius últims de les polítiques de conservació.

La gesió de tots els serveis i les infraestructures amb què s’ha dotat el país al 
llarg de tres dècades, com els centres d’informació dels parcs naturals i altres es-
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tructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de recuperació de fauna salvatge, la 
cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compliment de la normativa comunità-
ria en els espais de la xarxa Natura 2000, i el desplegament de tota mena d’accions 
de gestió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni geològic i els espais naturals pro-
tegits, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució en un context de canvi 
global.

Des d’un punt de vista operatiu, durant més de 25 anys d’experiència s’ha posat 
de manifest la insuficiència de les estructures administratives clàssiques per abordar 
amb eficàcia i eficiència els aspectes indicats. A diferència de fa unes dècades, avui 
la conservació del patrimoni natural no es troba ja en mans únicament de la Gene-
ralitat de Catalunya. En sintonia amb les noves formes de participació ciutadana en 
els afers col·lectius, i amb les noves tendències en la governança de les polítiques 
públiques, avui les diputacions i altres ens locals, els consorcis mixtos entre Genera-
litat i ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats del tercer sector 
ambiental, la propietat, les fundacions, les empreses de serveis i les consultores, els 
centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de voluntariat ciutadà, formen 
un ric i complex ecosistema organitzatiu, impossible d’encaixar amb les envellides 
estructures encara vigents.

En l’esfera econòmica, la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-
versitat de Catalunya ha de generar un impacte positiu. D’una banda, ha de perme-
tre un millor finançament de les polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves 
fonts de finançament més enllà de les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de 
millorar l’agilitat, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió pressupostària.

Finalment, és important recordar que, al llarg dels darrers 25 anys, l’administra-
ció encarregada de la planificació i gestió del patrimoni natural no ha gaudit de la 
integritat i continuïtat necessàries per poder definir i executar una política sòlida i 
estructural. En repetides ocasions s’han dividit equips i repartit funcions entre depar-
taments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han canviat de departa-
ment i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat la seva actuació. Aquest permanent 
anar i venir ha consumit moltes energies, ha impedit posar uns fonaments sòlids, ha 
deixat moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa d’una pèrdua gran de co-
neixement i expertesa.

La creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, ha 
de permetre desplegar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials 
derivades de la conservació de la natura. Per donar resposta a les necessitats que 
s’han esmentat, és necessària i pot ser molt útil la creació d’un organisme estable 
i amb un cert grau d’independència i capacitat d’actuació que pugui optimitzar els 
recursos disponibles i augmentar l’eficàcia de l’administració; un organisme orientat 
a l’acció, que resolgui la insuficiència de les estructures administratives clàssiques 
tal com ja s’ha esdevingut en molts dels països de referència en l’àmbit de les polí-
tiques ambientals.

Més endavant, no es descarta que l’Agència pugui incorporar noves funcions i 
competències sectorials que permetin una ordenació i una gestió encara més inte-
grada del patrimoni natural.

Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb personalitat ju-

rídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, ads-
crita al departament competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret 
públic de la Generalitat de les regulades per l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que ajusta la seva activitat al dret privat.
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2. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es regeix per aquesta llei, 
per les disposicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i per la resta de normativa aplicable.

Article 2. Objecte i funcions
1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té per missió la protecció, 

la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Ca-
talunya, tant en l’àmbit continental com marí, amb la finalitat de conservar-ne el 
patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i garantir els serveis ambientals 
i les externalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, 
sostenibilitat, persistència i eficiència.

2. Als efectes del que estableix aquesta llei, el patrimoni natural i la biodiversitat 
són el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reco-
neix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural i i inclou les espè-
cies silvestres, les poblacions i els recursos genètics de la seva diversitat biològica, 
les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el patri-
moni geològic, amb inclusió del patrimoni immaterial que hi està vinculat, i el ter-
me conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i aprofitament 
sostenible i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 
següents: 

a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 
natural, i exercir en aquesta matèria l’adequada representació davant l’Administra-
ció de l’Estat i davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions inter-
nacionals.

b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al medi 
natural i la biodiversitat i fer-ne l’avaluació i el seguiment.

c) Impulsar les accions portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els 
ens locals, les empreses i els propietaris forestals i el sector agrari en les matèries 
que siguin de la seva competència i donar-hi suport, i promoure la custòdia del ter-
ritori a Catalunya.

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar –aquesta darrera amb la col·laboració 
dels propietaris i gestors diversos del territori– el sistema d’espais naturals protegits 
de Catalunya i cadascun dels espais que en formen part i formular i tramitar les de-
claracions d’espais naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, trac-
tats o d’altres instruments internacionals. Exercir les funcions d’autoritat ambiental 
de la xarxa Natura 2000.

e) En els espais naturals de protecció especial, i en els boscos que s’estableixin 
com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, exercir les funcions de co-
gestió amb l’òrgan competent en matèria forestal per als terrenys forestals de titula-
ritat de la Generalitat de Catalunya en els termes que s’estableixen en la disposició 
addicional segona

Per als terrenys forestals de titularitat municipal o comunal es podran establir 
instruments de col·laboració quant a la planificació i la gestió entre la propietat i 
l’Agència.

Per als terrenys forestals de titularitat privada es mantenen les funcions del Cen-
tre de la Propietat Forestal, essent l’Agència l’administració responsable d’informar 
els instruments d’ordenació forestal a efectes de mantenir i millorar la biodiversitat.

f)Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geològic.

g) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció, reintroducció, conservació ex-situ i rehabilitació d’espècies, llevat de les cinegè-
tiques i les que són objecte d’aprofitament piscícola.
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h) Exercir accions preventives, de control i quan s’escaigui d’eradicació de les 
espècies exòtiques invasores.

i) Promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informa-
ció, l’avaluació, el seguiment, la recerca aplicada, la transferència de coneixement, 
l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, la definició d’instruments 
econòmics i fiscals i la cooperació internacional.

j) Ordenar l’ús públic dels espais naturals de protecció especial i, en col·laboració 
amb la resta d’administracions competents, del conjunt d’espais d’interès natural i 
gestionar la xarxa d’equipaments i immobles patrimonials de titularitat de l’Agèn-
cia i aquells que, tot i trobar-se adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per 
raons estrictament jurídiques, se situen a l’interior dels espais naturals de protecció 
especial. Per tal de materialitzar aquest darrer supòsit s’establirà, de comú acord, el 
règim concessional o d’ús necessari.

k) Fomentar la vinculació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el desenvo-
lupament territorial i l’activitat econòmica i amb la generació d’ocupació, i promou-
re la seva vinculació amb la comunitat.

l) Identificar i preservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-
tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda en el territori.

m) Promoure la conservació i ús sostenible del patrimoni natural de manera inte-
grada en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques públiques.

n) Facilitar la participació de la ciutadania en la conservació del patrimoni natu-
ral incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del voluntariat.

o) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa en relació amb totes les 
matèries relacionades en els apartats anteriors, incloses les potestats d’autorització, 
control, foment, sanció, i totes aquelles altres funcions que deriven de l’aplicació de 
la normativa reguladora de les seves competències. En particular, informar precep-
tivament amb caràcter previ a l’aprovació de qualsevol pla, programa, projecte o au-
torització administrativa que pugui afectar els espais naturals de protecció especial 
de Catalunya. La presa en consideració d’aquests informes, s’ha de fer constar justi-
ficadament en els respectius acords resolutius.

4. Aquestes funcions són exercides sense perjudici de la coordinació necessària 
amb la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya que puguin tenir com-
petències concurrents.

Article 3. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat són 

els següents: 
a) El Consell de Direcció.
b) La Direcció.

Article 4. Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
1. El Govern ha d’aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència del Pa-

trimoni Natural i la Biodiversitat, els quals han de determinar i regular les funcions 
dels òrgans de govern; el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgà-
nica interna i el règim de funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels 
principis de desconcentració de funcions, participació i proximitat territorial.

2. El Consell de Direcció té una majoria absoluta de vot en representació de la 
Generalitat, i el seu règim d’adopció d’acords i funcionament se subjecta a la nor-
mativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat.

3. El Consell de Direcció està composat per: 
– El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del departament 

competent en matèria de medi ambient
– El vicepresident o la vicepresidenta, que és el secretari o la secretària general 

del departament competent en matèria de medi ambient
– Els o les vocals següents: 
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• El director o directora de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
• Tres persones representants del departament competent en matèria de medi 

ambient.
• Dues persones representants del departament competent en matèria d’agricul-

tura, ramaderia, política forestal i de pesca.
• Cinc persones, amb rang mínim de director general, en representació dels de-

partaments de la Generalitat següents: una a proposta del Departament de la Presi-
dència, una a proposta del departament en matèria d’economia, una a proposta del 
departament en matèria de turisme, una a proposta del departament en matèria de 
cultura i una a proposta del departament en matèria de planificació territorial i ur-
banisme.

• Dues persones representants de les administracions locals competents, desig-
nades per meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a 
Catalunya.

• Dues persones representants de les administracions locals supramunicipals 
amb competència en la gestió d’espais naturals protegits, designades pel conseller o 
la consellera del departament competent en matèria de medi ambient

• Dues persones representants de les entitats agràries, designades per meitats en-
tre les dues organitzacions agràries més representatives a Catalunya

• Dues persones representant dels propietaris de forests de titularitat privada, de-
signades pel Centre de la Propietat Forestal

• Una persona representant de l’associació de municipis forestals més represen-
tativa

• El president o la presidenta del Consell de Protecció de la Natura
• Una persona representant de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)
• Una persona representant de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya
• Una persona representant de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Cata-

lunya 
• Una persona representant de les entitats ecologistes o naturalistes de Catalu-

nya, designada pel conseller o la consellera del departament competent en matèria 
de medi ambient

• Tres persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en l’àmbit del 
medi natural, de lliure designació per part del conseller o la consellera del departa-
ment competent en matèria de medi ambient

4. El president del consell de direcció podrà convidar a les reunions persones ex-
pertes, en funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot.

5. Els estatuts a què fa referència el punt 1 d’aquest article han de preveure la 
creació d’òrgans descentralitzats de participació de la societat civil i el conjunt d’ac-
tors del territori en els diversos àmbits en que s’estructuri territorialment l’Agència. 
Igualment, han de preveure un òrgan de coordinació i seguiment amb els departa-
ments de la Generalitat més directament concernits en les polítiques del patrimoni 
natural i les administracions que gestionen espais naturals protegits.

Article 5. Contracte programa
El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència del Patrimo-

ni Natural i la Biodiversitat han d’establir un contracte programa que ha d’incloure, 
com a mínim, la definició bianual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió de 
resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què 
l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

Article 6. Règim econòmic i financer
1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat gaudeix d’autonomia finan-

cera plena.
2. Els recursos econòmics de Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 

són constituïts per: 
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a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en 
cap cas podran ser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de l’Agència.

b) El fons per al Patrimoni Natural
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, de 

l’Administració General de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres organismes inter-
nacionals.

d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus ser-
veis i de l’exercici de les seves activitats.

e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra apor-
tació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.

f) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dels béns i drets propis o 
que tingui adscrits.

g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb la normativa 
vigent.

h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-
cions judicials.

i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació dels quals sigui afectada a 
l’Agència en el marc legal corresponent.

j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
3. El pressupost de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és anual 

i únic, i s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, i el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública cata-
lana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

4. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat gaudeix de les exempcions 
i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

5. Els contractes que subscrigui l’Agència s’han d’ajustar al que estableix la nor-
mativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les parti-
cularitats derivades de la seva organització i funcionament.

6. El règim de comptabilitat de l’Agència és el corresponent al sector públic.

Article 7. Règim de personal
1. El personal de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es regeix pel 

dret laboral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de 
potestats administratives.

2. Els llocs de treball de l’Agència, inclosos els directius, s’han de cobrir per mit-
jà de processos de selecció públics, amb criteris de professionalitat, transparència, 
mèrits i capacitat.

Article 8. Règim de control
1. El control de caràcter financer de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-

versitat es porta a terme d’acord amb el que disposa l’article 71 del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre.

2. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat aprova anualment una me-
mòria d’activitats fetes durant l’exercici que la presidència del Consell de Direcció 
lliura al Govern i al Parlament.

Disposició addicional primera
1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat se subroga en la titularitat 

dels drets i les obligacions del departament competent en matèria de medi ambient 
en l’àmbit de competències que aquesta assumeix.

2. El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència del Patrimo-
ni Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent en matèria de 
medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per 
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l’Agència i s’integren en aquesta per aplicació del mecanisme de successió d’em-
presa.

3. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència del Patrimo-
ni Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent en matèria de 
medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per 
l’Agència, s’integra a aquesta segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord 
amb la relació de llocs de treball que s’aprovi. Aquest personal pot optar per ocupar 
un lloc de treball previst en la plantilla de personal laboral de l’Agència, en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la seva constitució, i resta en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitat en el seu cos d’origen, amb reserva de plaça, i se li 
reconeix l’antiguitat. Altrament, el personal funcionari que no s’hi integri s’adscriu 
a un altre lloc de treball de la Generalitat i queda sotmès a les normes sobre provisió 
de llocs de treball establertes per la normativa vigent.

4. L’apartat anterior també és d’aplicació al personal que ocupa interinament una 
plaça de funcionari, llevat de l’aplicació del règim d’excedència voluntària en cas 
d’incorporació a l’Agència.

5. El personal a que fa referència els apartats 3, 4 i 5, en el cas d’incorporar-se a 
l’Agència, mantenen uns drets laborals anàlegs als de la seva situació administrati-
va d’origen.

6. El personal de Forestal Catalana, SA. que exerceix funcions de manera per-
manent directament atribuïbles a l’Agència ha de ser adscrit a aquesta i inclòs dins 
de la seva estructura orgànica.

Disposició addicional segona
L’òrgan competent en matèria forestal, en aquells terrenys forestals de titularitat 

de la Generalitat de Catalunya situats a l’interior d’espais naturals de protecció espe-
cial, han de treballar, en règim de cogestió, amb entre els equips de gestió d’aquests 
espais i els responsables de l’ordenació i la gestió de la competència forestal.

Per tal de desenvolupar les tasques d’ordenació i de gestió forestals en aquests els 
terrenys forestals titularitat de la Generalitat, s’ha d’establir una comissió de coordi-
nació entre l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i l’òrgan competent en 
matèria forestal. L’informe de l’equip gestor de l’espai natural de protecció especial 
és vinculant i la prevalença de l’ordenació i de la gestió ha de ser la conservació i la 
millora del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb els pro-
grames de gestió forestal sostenible.

La mateixa comissió de coordinació ha d’informar favorablement, per unanimi-
tat, la planificació i ordenació de la xarxa de boscos singulars, madurs o destinats 
a l’evolució natural de Catalunya. La gestió i titularitat serà la que correspongui en 
cada cas.

Disposició transitòria
1. Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència del Patrimoni Na-

tural i la Biodiversitat mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i con-
tinuen desenvolupant llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en 
reguli l’estructura dins l’Agència i, si s’escau, el règim de gestió desconcentrada.

2. Els consorcis la finalitat dels quals és la gestió d’espais naturals protegits i que 
estan adscrits al departament competent en matèria de medi ambient es relacionen 
amb l’Agència de la manera que s’estableixi en els estatuts de l’Agència.

3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat s’ha de constituir en el mo-
ment que es dicti el decret que n’aprovi els estatuts.

Disposició final primera
En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les funcions de l’Agència del Patrimoni 

Natural i la Biodiversitat que corresponguin a competències transferides pel Govern 
de la Generalitat al Conselh Generau dera Val d’Aran, són exercides per l’esmen-

Fascicle tercer
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tat Conselh. L’Agència i el Conselh Generau dera Val d’Aran han d’establir acords, 
protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mútua en projectes 
que afectin a les dues parts.

Disposició final segona
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final tercera
El decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-

versitat a què fa referència l’article 4.1 ha de ser aprovat pel Govern en el termini de 
10 mesos des de la publicació d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Gra-

nados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 24352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Benvolguts/des,
Us informem que el 13 de novembre de 2018 s’ha reunit el Consell Català de Fo-

ment de la Pau i ha acordat proposar vuit persones per a l’elecció dels membres de 
la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, per tal de cobrir les 
vacants actuals de la Junta.

Tal i com recull l’article 7 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, es tracta de persones de prestigi àmpliament reco-
negut, expertes en aspectes relacionats amb la pau o vinculades a la societat civil 
organitzada en aquest àmbit, amb experiència professional en la recerca, el dret in-
ternacional públic, les relacions internacionals, la resolució no violenta de conflictes, 
el foment de la pau i el respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties 
plenes d’independència, i seleccionats amb criteris d’equitat de gènere i de diversi-
tat territorial.

Les vuit persones proposades per les vocalies del Consell Català de Foment de 
la Pau són les següents, per ordre de vots obtinguts: 

1. Carme Colomina (22 vots)
2. Gemma Casal Fité (13 vots)
3. Marco Aparicio Wilhelmi (13 vots)
4. Magda Oranich (13 vots)
5. Martí Olivella i Solé (12 vots)
6. Gemma Xarles (12 vots)
7. Anna Ayuso (6 vots)
8. Helena Torroja (5 vots)
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