Informe sobre el grau de compliment de la moció 83/X del Parlament de Catalunya

El 27 de Febrer de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 83/X, la qual es va publicar al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el dia 3 de març del 2014.
Aquesta moció insta el Govern de la Generalitat a dur a terme diverses actuacions referents a les
polítiques de conservació i gestió del medi natural, les quals s’ordenen en 25 apartats concrets. La
moció no assenyala cap termini temporal per a l’execució de les actuacions indicades.
Transcorregut un any des de l’aprovació de la moció, es pot fer balanç de les actuacions ja dutes a
terme i considerar quines d’elles, a criteri del Departament, han assolit un grau de maduresa suficient
com per considerar acomplertes les actuacions definides a cada punt de la moció.
La conclusió és que s’ha assolit el següent grau de compliment:
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Les actuacions ja fetes en el marc de la moció 83/X, suposen que s’ha acomplert el 84% de les
accions previstes, i que és en tràmit d’acompliment el 16% de les accions restants.
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Les accions dutes a terme, en síntesi, són les següents:






















S’ha potenciat el cos d’Agents Rurals (veure detall actuacions en annex)
S’ha garantit la vigilància efectiva de les aigües marítimes i interiors
S’ha presentat el Pla General de Política forestal de Catalunya (presentat i aprovat)
S’ha revisat la Llei del Centre de la Propietat Forestal
S’ha promogut l’elaboració de projectes d’ordenació forestal en l’àmbit municipal i supramunicipal
S’han fet públiques les dades relatives al nombre d’expedients i subvencions atorgades a les superfícies
forestals privades
S’està creant la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural amb escala de país
S’està actualitzant l’inventari de Boscos Singulars de Catalunya i s’estan determinant les accions de
protecció i de gestió necessàries per al seu manteniment
S’ha desenvolupat un marc favorable per a la consolidació i extensió de la custòdia del territori
S’ha aprovat l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la Biomassa forestal i agrícola, que
evitarà l’emissió de més de 270.000 TM de CO2 a l’atmosfera el 2020.
S’ha revisat l’Ordre de Preus Públics i S’ha aprovat el Pla de Gestió dels Espais Protegits i s’ha preparat un
Pla de foment de l’Ecoturisme als Parcs Naturals, com a mesures que han de permetre destinar més
recursos econòmics públics i privats a la gestió dels espais naturals protegits
S’han definit els equips humans necessaris per gestionar i vigilar el medi natural, en el marc global actual,
indefugible, de restricció de plantilles.
S’ha exercit la responsabilitat majoritària en la planificació i gestió dels espais protegits marins de
Catalunya.
S’està treballant en la remodelació dels òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial.
S’han establert en compareixença parlamentària, les principals línies de planificació estratègica del Sistema
d’Espais Naturals Protegits de Catalunya.
S’ha tancat el calendari de presentació i aprovació posterior de 5 Espais Naturals de protecció Especial: Alt
Pirineu, Delta de l’Ebre, Ports, Montsant i Alta Garrotxa.
És prevista la tramitació especial del Parc Natural del Cadí Moixeró, tramitació que havia estat aturada per
la Junta Rectora a rel de les respostes dels Ajuntaments implicats.
S’ha establert la fórmula de finançament públic‐privat del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge a l’Alt
Empordà.
Es faran públics els acords dels òrgans rectors dels espais de protecció especial, a través del portal de
transparència del Govern.
S’ha presentat la memòria preliminar de la Llei de Biodiversitat i de Patrimoni Natural.

1. Detall de compliment dels apartats de la Moció 82/X
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.

S'ha complert. Pel que fa a la dotació de mitjans i equipaments, l’any 2014 es
va renovar la flota de vehicles assignats al Cos d’Agents Rurals amb la
incorporació de 59 nous vehicles, el que comporta un increment de la flota en
24 unitats sobre la que es disposava l’any 2013.
L’any 2014 es van fer Inversions en la millora dels equipaments, uniformitat i
equips de protecció individual per un valor de 410. 000 euros.
En relació a la dotació de personal, són d’aplicació les mesures sobre
contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de
personal temporal. Malgrat això el darrer trimestre de 2014 s’ha convocat el
procés selectiu de 129 places de promoció interna especial per accedir a la
categoria d’agent del Cos d’Agents Rurals AR.
També s’ha creat el Grup Especial de Col∙laboració amb l’Administració de
Justícia, i s’ha convocat el procés selectiu per seleccionar els membres que
han de formar‐ne part. En aquest sentit està previst que durant el 2015 es
creien els grups especials de Gestió Cinegètica i de verins i antifurtivisme.
Pel que fa a la formació del agents rurals, l’any 2014 es van portar a terme 93
activitats formatives, relacionades amb coneixements de procediment
administratiu, sanitaris, fauna, recursos forestals, incendis forestals i medi
ambient. Cal destacar la col∙laboració, en matèria de formació, amb l’Office
Nattional de la Chasse et de la Faune Sauvage, els agents forestals de la Vall
d’Aran i els agents del Cos de Banders.
Pel que fa al Cos d’Agents Rurals i el seu paper en matèria d’emergències,
l’any 2014 el Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca, Alimentació i medi
Natural, ha signat un Conveni de col∙laboració amb el Centre d’Atenció i
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, per a la integració de les
trucades d’emergència del Cos d’Agents Rurals en el 112 de Catalunya. Durant
l’any 2014 s’han generat més de 40.000 incidències provinents del telèfon
d’emergències 112.
S’ha incorporat el control central del Secretariat Nacional de les ADF a la Sala
Central del Cos d’Agents Rurals.
Pel que fa a la coordinació amb els altres cossos, el Cos d’Agents Rurals, en
l’exercici de les seves funcions estan integrats en el sistema de seguretat de
Catalunya i participen en els diferents plans d’emergències: Infocat, Inuncat,
Neucat, Camcat, Allaucat, Radcat i Pemont, formant part dels diferents grups
d’intervenció, avaluació, ordre i logístic.
També s’ha desenvolupat conjuntament amb la Direcció General de Prevenció
i Extinció d’Incendis i Salvaments
d’un sistema de visualització de les
posicions de les unitats del Cos de Bombers, ADF i Agents Rurals a les
respectives sales centrals i als centres de comandament avançat .
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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.
c) Presentar el Pla general de
política forestal de Catalunya 20132022 durant el període de sessions
en curs.
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.
e) Promoure l’elaboració de
projectes d’ordenació forestal
d’àmbit municipal i supramunicipal i
donar el suport tècnic necessari per
a aplicar-los.

S'ha complert. El DAAM duu a terme el control i inspecció de les activitats de
pesca en aigües interiors, marisqueig, aqüicultura i afers Marítims a través del
Pla General de la Pesca i dels Afers Marítims, que es desenvolupa al llarg de
tot el litoral català.
La vigilància es realitza mitjançant els inspectors de pesca i també amb
agents d'altres cossos, com Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Pel que fa a
les zones on existeix alguna figura de protecció com els LICs o les ZEPAs, a què
fa referència la consulta, aquesta vigilància es veu reforçada i ampliada pels
gestors de les esmentades àrees en base a les seves competències
Addicionalment, durant l’any 2013, el Cos d’Agents Rurals va realitzar 1.168
actuacions relacionades amb la vigilància i la inspecció de les aigües interiors i
dels espais marins protegits, mentre que l’any 2014 les actuacions van ser de
1.559, el que representa un augment del 33%.

S'ha complert. En data 17 de juny de 2014 el Govern va aprovar el Pla General
de Política forestal.

S'ha complert. La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, ha modificat i actualitzat la Llei
del Centre de la Propietat Forestal.

S'ha complert. S'ha incorporat a la normativa reguladora dels ajuts forestals,
dins del FEADER, la possibilitat de donar suport a l'elaboració de projectes
d'ordenació de l'àmbit municipal i supramunicipal.
També des de la Subdirecció General de Boscos s’està tramitant la modificació
de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els
instruments d’ordenació forestal, per tal d’incloure‐hi la figura dels Projectes
d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal. D’aquesta manera
es regularan en una mateixa disposició el contingut i el procediment
d’aprovació de tots els instruments d’ordenació forestal existents.
El DAAM ha promogut aquests projectes d’ordenació forestal d’àmbit
municipal i supramunicipal a fi i efecte d’impulsar la gestió forestal en
aquelles àrees del territori català que fins ara, per les seves peculiaritats
(propietat molt fraccionada, poca rendibilitat mitjana, prioritat de la
prevenció d’incendis...), no havien estat massa actives o escassament actives
pel que fa a la planificació forestal i, sobretot, en l’execució de tasques de
gestió forestal en els seus boscos i on té més sentit la gestió associada a
escala quan més gran millor.

El primer que ha estat redactat és el del municipi d’Argençola amb el suport
tècnic del DAAM. Aquest document també té el caràcter de pla de prevenció
d’incendis i ha de servir per orientar el POUM pel que fa al territori rústec.
Durant aquest any s’aprovarà aquest pla municipal.
A partir d’aquesta experiència el Govern podrà optar per promocionar més
intensivament aquests plans i disposar línies d’ajuts específiques pels
mateixos.
En el camp forestal i en el marc de la legislació bàsica de Monts de l’Estat ( Llei
43/2003 modificada el 2006, actualment en tràmit de modificació) s’aborda
aquest tema en el qual ja havia posat l’accent la Llei Forestal catalana 6/1988,
prenent en bona part de model les societats de foment forestal ( SL)
establertes a Galícia per Decret propi 45/2011 de 10 de març.
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.
g) Establir un pla d’actuació
específic sobre boscos singulars que
prevegi les actuacions següents:

S'ha complert. Les dades sobre expedients i 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 el
2014 estan publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord
amb les normes establertes per a la publicitat d'ajuts.

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.

S'ha complert. S'ha tramès l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya a
tots els serveis territorials del DAAM, a la Subdirecció General de la
Biodiversitat, a la Subdirecció General d’Agents Rurals, al CPF, a la Secretaria
de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat,
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i al CTFC, per
tal que el tinguin en compte en la seva gestió ordinària i en l'emissió
d'informes en l'àmbit de les seves respectives competències.

S'ha complert. S’ha fet un pla de major envergadura i abast que el de
singulars, que és crear la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural amb escala de
país i ambició de cobrir els ecosistemes arbrats més representatius, donant la
cobertura legal màxima, la de Reserva Natural Integral. Per això,
s’identifiquen els boscos adients de l’anterior inventari i s’estan afegint altre
boscos que ja tenien la consideració de reserva legal o en els instruments
d’ordenació forestal. Per tant, s’ha cobert i incrementat l’acció requerida pel
Parlament

Cal tenir en compte que del conjunt de boscos de l'Inventari, només una part
hi són per valors associats a la seva maduresa; és a dir, el fet que un bosc
s'inclogui a l'inventari no implica que no pugui ser objecte d'intervencions
que, d'altra banda, en molts casos poden ser fins i tot necessàries per a
mantenir la seva singularitat (en cas de valors productius, socials o de
biodiversitat).
S’han adoptat les mesures per no fer tallades i s’ha creat una comissió tècnica
que dictamini si la intenció de la propietat finalment pot efectuar‐se sense
posar en perill la singularitat del bosc.
No s’ha d’oblidar que la finalitat dels boscos singulars és identificar la
singularitat en base a la maduresa, bona gestió, producció, etc.
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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.

S'ha acomplert. En el cas de boscos singulars que es troben dins l’àmbit de
forests amb instrument d’ordenació, però que no els contemplen, totes les
notificacions d’actuació són avaluades per la Comissió tècnica de boscos
singulars, integrada per la Direcció general del Medi Natural i Biodiversitat, el
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Institució
Catalana d’Història natural (ICHN) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC).
La Comissió avalua les propostes d’actuació formulades en l’àmbit dels rodals
inclosos a l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya per tal de proposar, en
el cas que es conclogui que les intervencions previstes no són compatibles
amb la persistència dels valors que li atorguen la singularitat, les alternatives
òptimes per a vetllar per la correcta conservació d’aquests boscos i el seus
valors singulars.
La DGMNB ha inclòs l'inventari en les directrius del Pla General de Política
Forestal, que els ha definit com a Terrenys Forestals d'Alt Valor, i on s'indica
que "en aquest terrenys es garantirà el manteniment dels seus valors
principals dins de les categories establertes a l'inventari, i es procuraran
acords amb la propietat per garantir‐ne la gestió adequada i el seu
finançament.
A cada bosc singular s'aplicarà un pla de gestió específic per preservar els
valors pels quals s'inclouen a l'inventari". S'ha incorporat així al PGPF el que es
diu a la Resolució de la Memòria Ambiental del DTES respecte als boscos
madurs.

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.

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

S'està acomplint. S'està definint una Xarxa de boscos a evolució lliure en la
qual s’hi inclouran aquells boscos en els quals no es preveu realitzar cap tipus
d’intervenció a molt llarg termini.
Aquesta xarxa, ja molt avançada, estarà integrada tant per alguns dels boscos
inclosos a l’Inventari de Boscos Singulars (aquells en els quals els seus valors
de singularitat lligats a la maduresa recomanin no tallar) com per altres que
no en formen part, com són per exemple els inclosos en quarters de protecció
dels instruments d’ordenació forestal.
D’altra banda, en el procés de redacció de nous instruments d’ordenació
forestal de boscos que inclouen rodals de l’Inventari, ja s’informa de la
presència d’aquests rodals i de la necessitat de no alterar la singularitat que
ha donat lloc a la seva identificació.
S'està acomplint. Un cop diferenciats els boscos singulars que s’inclouran a la
Xarxa de Boscos d’Evolució Natural i que es declararan Reserves Naturals si
s’acorda amb la propietat, la resta gaudiran de planificació específica i
prioritat en les subvencions de gestió.
D'altra banda, ja existeixen diversos beneficis fiscals (aplicables a
transmissions patrimonials, donacions, herències, IRPF, etc.) per a les finques
que disposen d’instrument d’ordenació aprovat.

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 inventariarne 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.
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.

S'ha complert. Aquesta acció està superada amb el nou pla establert pel
DAAM, ja que la singularitat comarcal no té rellevància i ha de ser a nivell de
país. La nova Xarxa de Boscos d’Evolució Natural té una base científica,
jurídica i econòmica molt més solida que aquell catàleg de boscos singulars.
En qualsevol cas, l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya no és un
inventari tancat; s’hi podran anar afegint rodals a mesura que aquests siguin
avaluats d’acord amb la metodologia elaborada pel CREAF i compleixin els
criteris de singularitat exigibles per a formar part de l’inventari. Així mateix,
s’hi podran incloure també tots els boscos que passin a formar part de la
futura Xarxa de boscos a evolució lliure.

S'ha complert. L'establiment d'acords de custòdia del territori correspon a la
lliure iniciativa dels propietaris de terres i entitats de custòdia del territori, i
no pas a la Generalitat, a la que pertoca, en qualsevol cas, desenvolupar un
parc favorable perquè la custòdia del territori es pugui consolidar i estendre.
Els acords de custòdia de territori poden tenir un bon suport en aquelles
figures en les quals s'han aprovat instruments d'ordenació forestal, fet que
suposa un compromís de la propietat amb la gestió sostenible dels recursos
naturals de la finca.
La Direcció General de Polítiques Ambientals i la Xarxa de Custòdia del
Territori, que aglutina la major part d'entitats de custòdia de Catalunya, han
signat un Pla de Treball de legislatura, que es troba en ple desenvolupament,
amb l'objectiu de reforçar aquest marc favorable de la custòdia.
L'inventari d'acords de custòdia recull hores d'ara més de 634 acords.
L'inventari es troba en fase d'actualització el 2015.

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.

S'ha complert. El Govern va aprovar (GOV 22/2014, de 18 de febrer)
l'Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i
agrícola.
En l'estratègia aprovada aquests aspectes esmentats han estat tinguts en
compte, i ja el CREAF n’ha estat partícip per vetllar per les qüestions que s’hi
indiquen. En aquesta s’esmenta que des del vessant de la mitigació del canvi
climàtic, l’ús de biomassa forestal té un comportament neutre pel que fa a les
emissions de CO2 i la substitució de combustibles fòssils representa una
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Així mateix, des del punt de vista de l’adaptació al canvi climàtic, una gestió
forestal acurada contribueix a millorar la vitalitat dels arbres, reduint la
vulnerabilitat dels boscos front a impactes del canvi climàtic, com és el cas de
les sequeres o el risc de plagues, facilitant la seva adaptació.
L’estratègia dona màxima prioritat als usos tèrmics de la biomassa forestal,
tenint en compte criteris de proximitat, aprofitant el context actual i de futur
d’alts preus dels combustibles fòssils (amb tendència creixent a mig i llarg
termini) i el creixement que està experimentant actualment el sector de la
biomassa tèrmica.
L’increment en la utilització de biomassa forestal per a usos tèrmics
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proposada a l’Estratègia suposarà la substitució de diferents combustibles
fòssils (coc de petroli, carbó, fuel‐oil, gas‐oil, gasos liquats del petroli –GLP‐ i
gas natural) i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera
l’any 2020.
El foment de l’ús tèrmic de la biomassa forestal que està fent el Govern no
incrementa l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ja que tenen un balanç
considerat neutre.
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.

S'ha complert. Durant el 2014 s'ha revisat l'Ordre de Preus Públics (ORDRE
AAM/133/2013, de 10 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la
prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial) per
actualitzar els imports actuals, incloure nous conceptes i afegir també
fórmules de bonificació en funció de la tipologia dels usuaris. També s'està
finalitzant el procés de licitació d'un nou contracte de serveis per a la gestió
de punts d'aparcament i punts d'infomració del parc natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.
Aquest nou contracte, que permet un estalvi important de les despeses de
manteniment de l'espai, serà utilitzat com a model per aplicar‐lo
progressivament a la resta d'espais protegits gestionats pel DAAM. També
s’ha preparat un Pla de Foment de l’Ecoturisme als Parcs Naturals encarregat
conjuntament entre la Direcció General de Turisme i la DG del Medi Natural i
la Biodiversitat.
Finalment, cal fer esment a l'aprovació del Pla de gestió dels Espais Protegits,
que promou canvis organitzatius i d'estructura als Parcs de Catalunya per
fomentar i facilitar la seva dinamització i aconseguir recursos addicionals per
al seu finançament, per la via de creació de nous serveis, patrocinis i
mecenatges, entre d'altres.

k) Definir els equips humans
necessaris per a gestionar i vigilar el
medi natural, recuperant
progressivament els llocs de treball.

S'està acomplint. Ja s’està fent a nivell de Servei d’Espais Naturals i dels
Parcs però hi ha un acord de Govern que de moment no fa possible
l’increment de plantilles. Mentre és vigent aquest acord el que s’està fent és
coordinar millor els equips del mateix parc, amb altres parcs i amb altres
unitats externes.
És totalment fals que es polititzi el Director del Parc: serà un funcionari de
reconegut prestigi local i informat favorablement per la Junta Rectora que
representa un ampli ventall de societat. La lliure designació, que ja tenen la
majoria de parcs de Catalunya, ha millorat la seva categoria per tenir major
responsabilitat i assegura la millor integració de tots els actors necessaris en
la governança de l’espai.

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.
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.
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.
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.
p) Aprovar, durant el 2014, el Pla
especial del Parc Natural del CadíMoixeró.

S'ha complert. La Generalitat és la responsable dels espais naturals protegits
de Catalunya, encara que el domini marítim terrestre sigui de l’Estat. Per tant,
és totalment fals que no s'ha establert cap mecanisme per tal que la
Generalitat tingui una responsabilitat majoritària en la planificació i gestió
dels espais protegits marins.
El Govern treballa en base als espais creats en aplicació de la Llei 12/1985,
més els creats en aplicació de la Directiva Hàbitats i tota ampliació d'aquesta
xarxa serà aplicada, si s'escau, i en funció de les necessitats particulars de
cada espai, sempre amb la màxima participació tant pública com per part de
totes les institucions implicades.
S'ha complert. Ja s’està elaborant el decret de remodelació dels òrgans
rectors dels espais naturals de protecció especial. La seva realització és
prevista per l'any 2015, i es farà igualment amb la màxima participació de les
entitats i administracions del territori i en funció de les necessitats
específiques de cada espai.
S'ha complert. El Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar, en
compareixença parlamentària el 19 de febrer de 2014, les principals línies de
la planificació estratègica del Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya.
El Pla es troba actualment en procés de formalització perquè pugui ser
aprovat.
S'ha complert.
El calendari ja està establert:
Parc Natural de l'Alt Pirineu: juliol 2016‐desembre 2016
Parc Natural del Delta de l'Ebre: Juliol 2017‐desembre 2017
Parc Natural dels Ports: Gener 2017‐Juny 2017
Parc Natural del Montsant: Gener 2016‐Juny 2016
Espai Natural de l'alta Garrotxa: Abril 2015‐Juny 2015

Es troba en procés d'acompliment. Es va establir en la reunió de Junta
Rectora realitzada el passat mes de Febrer que es tornaria a tramitar. No
oblidem que va ser la Junta la que el va retirar veient les respostes dels
ajuntaments. Per salvar aquesta adversitat d’inici el DAAM ha previst una
tramitació especial i s’espera tenir‐lo aprovat aquest any.
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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.

S'ha complert. La fórmula de finançament públic‐privat ja s’ha establert en
la construcció del nou Centre de Recuperació. Es preveu suficient, encara que
millorable, el finançament per executar el pla especial, tenint en compte
l’actual ampliació pressupostària que permetrà l’existència d’una colla de
treballadors en els parcs de l’Alt Empordà i l’ingrés de pagaments per serveis
que ja cobra el mateix parc.
El conveni signat entre el DAAM, Diputació de Girona i la Institució
Altempordanesa per a la defensa i estudi de la natura (IAEDEN) va tenir lloc en
data 27 de juny de 2014. L'objecte del conveni va ser regular la col∙laboració i
assegurar l'existència d'un futur Centre de recuperació de fauna salvatge en
l'àmbit territorial de les comarques gironines, i potenciar el seu futur
funcionament. en el marc del conveni signat, ha seguit funcionant l'actual
Centre de recuperació existents i s'està treballant en la nova reubicació del
centre en uns terrenys annexos al Cortalet i propietat del DAAM.
Actualment es disposa de l'avantprojecte consensuat dels plànols del nou
centre, a l'espera de la redacció dels projectes executius per poder iniciar els
tràmits d'obtenció dels permisos municipals d'obres.

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, aprovarne la dotació pluriennal al mateix
temps que se n’aprova el pla de
gestió.
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.

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

S'ha complert. L’actual Govern és el que més passes està donant per
assegurar col∙laboracions de finançament publico‐privat i l’establiment de
preus per aparcar, per fer visites i determinades activitats.

Es troba en procés d'acompliment. La informació dels boscos singulars no
es pot fer pública fins que no s’aclareixin les incidències que comporten per a
la propietat i doni l’autorització. Pel que fa publicar les actes de juntes
rectores s’està fent la comprovació de no tenir repercussions legals. Els acords
adoptats als òrgans rectors dels espais de protecció especial es faran públics a
través del portal de transparència del Govern.

S'ha complert. Ja s'ha presentat la memòria preliminar de la Llei de
biodiversitat i patrimoni natural, se n'ha elaborat la memòria i està pendent
de tramitació per a la seva aprovació.

