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NÚM DE FUel Nl)!.1 O'ENTRADA 

La Direcció General de Polítiques Ambientals, a través de l'Oficina Catalana de Canvi 

Climàtic i de ' Ia Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental, amb la 

col ·laboració del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, va organitzar durant el 

mes de juliol de 2014 unes sessions de participació per a la redacció de la futura Llei 

de canvi climàtic, text essencial de l'ordenament jurídic català en referéncia al canvi 

climàtic. 

Les raons que impulsen la redacció d'aquesta Llei són bàsicament tres: la primera, per 

consolidar la feina feta contra el canvi climàtic tant per la societat com per 

l'administració en els darrers vint anys, peró especialment des de l'any"2005 ençà. La 

segona, per contribuir en el paper decisiu que Europa ha jugat i vol jugar per afrontar 

amb garanties el principal repte que té plantejada la humanitat avui i ara, i tercera, per 

construir una societat menys vulnerable i més avançada. 

Per tal de recollir les aportacions i les esmenes de la ciutadania, i per tal d'aconseguir 

una adequada adaptació a la realitat sectorial i territorial catalana, es van establir una 

sèrie d'espais de participació: 

• Sessions territorials informatives amb els ens locals. 

• Sessions territorials de debat obertes a la ciutadania. 

• Un formulari en línía per fer aportacions a través de la web de la Generalitat de 

Catalunya. 

Aquest document fa un balanç resumit dels resultats i del grau d'incorporació de les 

propostes en el text de l'Avantprojecte de llei de totes les observacions recoll ides en 

els tallers oberts a la ciutadania, a les sessions amb els ens locals i del formulari en 

línia . 
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Participació presencial 

Durant el mes de juliol de 2014, es van realitzar els següents tallers amb la ciutadan ia: 

Taller participatiu Lloc Data 

Casa de la Cultura de la 
Girona 1 de Juliol de 2014 

Diputació de Girona 

Barcelona - Grup 1 
Edifici del Vagó de la 

3 de Juliol de 2014 
Diputació de Barcelona 

Barcelona - Grup 2 
Edifici del Vagó de la 

3 de Juliol de 2014 
Diputació de Barcelona 

Sessió a Tarragona als 
Diputació de Tarragona 

Aules de formació 30 de Juny de 2014 
ens locals 

CI Carles Riba , 6 

Casa de Cultura de la 
Sessió a Girona als ens 

Diputació de Girona 1 de Juliol de 2014 
locals 

Plaça de l'Hospital , 6 

Estructura i desenvolupament dels tallers participatius 

2.1.- Sessions obertes a la ciutadania 

En col· laboració amb el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals es van organitzar diferents sessions de debat 

al territori amb l'objectiu que els participants proposessin i deliberessin possibles 

propostes per incorporar a la Llei. Les sessions eren obertes a tots els ciutadans. 
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En cada sessió de debat es van constitu ir grups de treball paraHels, segons el nombre 

d'assistents. En un dels grups de treball paraHel es van tractar, entre d'altres, les 

temàtiques relacionades amb els sistemes naturals i sector primari (agricultura i 

ramaderia , biodiversitat i boscos) i en l'altre, les temàtiques relacionades amb els 

sectors socioeconómics (indústria, serveis i comerç, infraestructures, salut, transport i 

mobilitat, urbanisme, habitatge i turisme). Els sectors aigua, residus i energia 

s'abordaven de manera .transversal en els dos grups de debat. . 

2.2.- Sessions amb els ens locals 

En col 'laboració amb les Diputacions, es van organitzar sessions de debat amb els ens 

locals amb l'objectiu que el món municipal proposés i deliberés possibles propostes 

per incorporar a la Llei. 

Participació virtual 

A més d'aquests espais de participació presencial , des del 18 de juny i fins al 10 de 

juliol' es va obrir un termini perquè qualsevol persona pogués fer arribar les seves 

propostes a través d'un formulari en linia accessible a través del Web de l'Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

1 En realitat el formulari va restar obert alguns dies més amb posterioritat a la data anunciada 
inicialment. liml' Generalitat de Catalunya 
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. Partici ants 

Convocats 

La convocatòria era oberta a tothom que estigués interessat, a títol individual o com a 
entitat, empresa o món acadèmic. Per això es va posar a disposició un formulari 
d'inscripcions a traves de la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

A més, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es van convocar a agents clau 
del territori. 

Participants 

A les sessions obertes a la ciutadania han participat un total de 39 persones; el 
nombre d'assistents a les sessions als ens locals va ser 18 persones i pel que fa a les 
propostes a través del formulari en línia, 6 entitats i 2 ciutadans particulars van fer 
arribar les seves aportacions. 

Respecte a la tipologia dels participants, la distribució apareix al següent gràfic. 

Distribució dels participants en funció 
de la tipologia 
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• Entitats 

• Admi nistració 

• Universitat 

• Empreses 

• Particul ars 
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. Contin ut dels debats i del formulari en línia 

Els debats es van centrar en propostes concretes que poguessin incorporar-se com a 
continguts bàsics de l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic, en relació a tres grans 
temes estructurats de la següent manera: 

1. El canvi climàtic i les politiques sectorials: 

.a. Sistemes naturals i sector primari (boscos, agricultura, ramaderia, 
biodiversitat) 

b. Sectors socioeconómics (transport i mobilitat, turisme, infraestructures, 
salut, indústria, serveis i comerç, urbanisme i habitatge) 

c. Vectors transversals (energia , residus, aigua) 

2. La governança: 

a. Avaluació de politiques i transparència 
b. Participació 
c. Coordinació Generalitat 
d. Coordinació Món local 

3. Els instruments necessaris per a poder assolir els objectius: 

a. Fiscals 
b. Económics i socials 
c. Programes voluntaris 
d. Difusió del coneixement 
e. Exemplificació de l'administració 
f. Participació pública i accés a la informació 

Pel que fa al formulari en linia, les aportacions a l'Avantprojecte de llei van abordar els 
següents continguts: . 

1. Estructura del text normatiu 
2. Els objectius especifics proposats 
3. El canvi climàtic i les politiques sectorials 
4. La governança 
5. Els instrúments necessaris per a poder assolir els objectius 
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5. Aportacions als tallers participatius i al 
formulari en línia 

Durant tot el procés de participació s'han fet un total de 155 aportacions, de les quals 
72 corresponen a les sessions territorials , 16 a les. sessions als ens locals i 67 a través 
del formulari en línia. 
La distribució de les aportacions es pot veure al següent gràfic: 

Aportacions a l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic 

43% 47% 

10% 

o Sessions territorials O Ens locals . Formulari en línia 

Les propostes i observacions més destacades que es van fer als tallers oberts a la 
ciutadania i a les sessions als ens locals són les següents: 

1. Aportacions sobre el canvi climàtic i les polítiques sectorials 

Es plantegen diverses propostes en els àmbits del sector energétic, transport i 
mobilitat, agricultura i de la gestió sostenible dels espais verds, ecosistemes i 
de l'ús dels recursos. 

2. Aportacions sobre la governança 

La majoria de les propostes s'emmarquen en l'àmbit de la participació . 
ciutadana, de l'accés a la informació veraç i contrastada per part dels ciutadans 
i del seguiment de les polítiques públiques que s'impulsin des del Govern a 
través de l'establiment d'indicadors, informes i revisió d'objectius. 

3. Aportacions sobre els instruments necessaris per a poder assolir els 
objectius 

Les observacions més significatives han estat diverses propostes d'instruments per 
poder assolir els objectius de la Llei ( incentius fiscals, bones pràctiques, programes 
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voluntaris,. línies ,d'ajut, transferència de coneixem 
bonificacions} . . 

;- sistefftes-- d'eliqúet8tge' ·1 

I 
Les principals prop,ostes i observacions que es van fer a través del formulari en línia 
són les següents: I 

1. Aportacions sobre l'estructura del text normatiu 

Es van proposar tres aspectes addicionals a l'e'structura proposada relatius a la 
informació pública, la formació, conscienciació i educació; i el canvi climàtic i 
l'energia. 

2. Aportacions sobre els objectius específics proposats 

Es van proposar vuit objectius específics nous i es van aportar puntualitzacions 
als objectius específics proposats sobre la mitigació al canvi climàtic. 

3. Aportacions sobre les polítiques sectorials 

Es proposa incloure a l'Avantprojecte de llei els sectors de l'aqüicultura, la . 
pesca i els ecosistemes marins i oceànics i el sector residencial. 
Es suggereixen també, principis que haurien de guiar les polítiques sectorials 
en els àmbits següents: a) agricultura i ramaderia; b) sector forestal; c) 
indústria; d) serveis i comerç; d) transport i mobilitat; e) urbanisme; f) residus; 
g) energia. 

4. Aportacions sobre la governança 

Es suggereixen diversos mecanismes per aconseguir que la ciutadania tingui 
coneixement de l'acompliment de la Llei. També es concreta la informació que 
l'Administració Pública i el sector privat haurien de facilitar als ciutadans. 

Dels 8 participants en el formulari en línia, 3 d'ells estan d'acord amb l'informe 
triennal que s'ha de remetre al Parlament com a mecanisme d'avaluació de les 
polítiques públiques en l'àmbit del.canvi climàtic i 5 no hi estan d'acord. 

5. Aportacions sobre els instruments 

Es suggereixen diversos instruments específics pel compliment de la' Llei 
referits per una banda a la difusió del coneixement sobre el canvi climàtic i les 
polítiques públiques que s'impulsen, i per l'altre, a mecanismes de tipus 
sancionador i fiscals. 
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El nombre total d'aportacións ' ha estat de 155, de les quals 74 han estat 
acceptades (48%), 45 acceptades parcialment (29%) i "36 no han estat 
considerades (23%) a l'articulat de l'Avantprojecte de llei. 

Nota final i aclariments: 

S'acompanya aquest informe amb unes taules -en format excel.xls- amb totes les 
aportacions classfficades segons el seu contingut, el taller on han estat recollides, el 
grau d'incorporació al text de l'Avantprojecte de llei i la corresponent motivació. 
La numeració que segueixen les aportacions a cada taula correspon a la classfficació i 
ordre en que es van fer a cada sessió territorial. 

mII
'il
l 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori 

~ ~ i Sostenibilitat 

i 

Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic 

Barcelona,26 d'octubre de 2015 

mm 
Generalitat de Catalunya O 

I Departament de Governació 
j¡\ ~ i Relacions Institucionals , 



· , 

., 
_ .... _ L ' .. , __ . ..... , .. ~- ~-··I ¡r ARLA MEN r DE C: .:>,' :"'i'iYA 

RE(; IST!~E GE~!!~RAL 

034 69 16. 021506853 7 

L. __ . N~~~L NlJ>.l G ENTRADA 

nnex d'entitats articiQ;.;:;;a""'n;.;:;;ts""---_______ ... 

Ajuntament de FigueteS 
Ajuntament de Granolleq¡ 
Ajuntament de V¡elha e Mijaran 
ARC-SIG, SL 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Associació Únete al Planeta 
Barcelona Regional 
Centre Tecnológic Forestal de Catalunya 
CILMA 
ClimaLoop 
Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya 
Col ' legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya 
Confederació de Comerç de Catalunya 
Confedereció de Comerç de les Terres de l'Ebre 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià 
CREAF . 
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
Diputació de Girona 
Diputació de Tarragona 
Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
Dow Chemical Ibèrica S.L. 
Ecostudi 
Eco-Union 
El Tinter SAL 
Endesa 
Escola de Natura del Corredor 
Eurosolar Catalunya 
Facultat de Veterinària de la UAB 
Feferació Catalana del Sector Químic 
Grup de Natura Dreixe-Reserva Natural de S~bes i Meandre de Flix 
Institut Agrícola Català de Sant Isidre 
Institut de Ciències del Mar 
I nstitlJt de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (I RT A) 
Koos products SL 
Lavola 
Roca Junyent SLP 
Socioambiental.cat 
Tauw Iberia 
Terregada.net 
TV3, Televisió de Catalunya 
Unió de Pagesos de Catalunya 
Usuaris i Amics de l'Aeri d'Esparraguera 

Nota: Aquesta relació d'entitats participants no inclou a les persones que van fer aportacions a títol 
individual. 
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