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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI

A la Mesa de la Comissió de Territori
El dia 8 de maig de 2019 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Territori, 

integrada pels diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans; Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que en va ser designat 
ponent relator; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

Els dies 4 i 18 de juliol de 2019, de conformitat amb l’article 117.2 del Reglament 
del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i experts en el 
marc de la Ponència (BOPC 393, del dia 24 de juliol de 2019, pàgina 9).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 18 de novembre, 2 i 13 de desembre de 2019, 21 de gener i 
4 de febrer de 2020. Han assessorat la Ponència el lletrat Antoni Bayona Rocamora 
i l’assessor lingüístic Joan Ramon Fibla Sancho, i l’ha assistida la gestora parlamen-
tària Eva Vendrell i Catalán.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals i les esmenes presentades, la Ponència ha 
establert l’Informe següent:

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals

Tram. 202-00023/12

Títol I. Objecte, definicions, detecció i protecció

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres monumentals, tam-

bé les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i 
hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics de la història, 
la cultura i el paisatge.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres i oliverars monu-

mentals, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i hi-
drogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics de la història, la 
cultura i el paisatge.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació i addició de l’article 1

1. Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres i oliverars monu-
mentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defen-
sa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics 
de la història, la cultura i establir polítiques i mecanismes de conservació i protec-
ció del paisatge i de l’activitat agrícola.

Esmena 3
GP de Ciutadans (9)
De supressió i addició a l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres i oliverars monu-
mentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defen-
sa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics 
de la història, la cultura i el paisatge.

Esmena 4
GP Republicà (2)
De modificació de l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres identificades com 
a monumentals, també les aïllades, per les seves condicions històriques, culturals i 
com a elements del paisatge, posant en valor, també, la seva contribució hidrogeo-
lògica que ha contribuït al manteniment del territori.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació i supressió de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres monumentals, tam-

bé les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i 
hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics de la història, 
la cultura i el paisatge el cultiu i el paisatge de l’olivera, els seus elements arquitec-
tònics genuïns vinculats a la història del cultiu, la seva cultura i el paisatge del qual 
en forma part.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular i protegir, conservar i posar en valor aque-
lles oliveres i oliverars monumentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció 
productiva agrària, de defensa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus valors 
singulars històrics, simbòlics i de paisatge. I amb especial atenció al paisatge que les 
oliveres i oliverars configuren a les Terres de l’Ebre que, juntament amb el patrimoni 
rural de pedra seca, està considerat paisatge d’atenció especial (PAE).

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 en els termes que reflecteix el predictamen annex.
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TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit
Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la 

llista prevista a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territori de Catalunya, inde-
pendentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual s’assenten.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De modificació de l’article 2

Article 2. Àmbit
Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars, quines mesures igualin 

o superin les definides a l’article 3 que radiquin en el territori de Catalunya.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De supressió de l’article 2

2. Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la 
llista prevista a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territori de Catalunya, inde-
pendentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual s’assenten.

Esmena 9
GP de Ciutadans (10)
De supressió i addició a l’article 2

Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la 
llista prevista del catàleg previst a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territo-
ri de Catalunya, independentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual 
s’assenten.

Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió a l’article 2

Article 2. Àmbit
Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la 

llista prevista a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territori de Catalunya, inde-
pendentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual s’assenten.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’article 2

Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars, les mesures de les quals 
igualin o superin les definides a l’article 3 i que radiquin al territori de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 7, 9,10 i 11 en els termes que reflecteix el predictamen annex.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Definicions
1. El caràcter monumental s’atribueix quan l’olivera posseeix segles d’edat de-

duïbles a partir de:
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a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 350 
cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en el cas d’olivars i oliveres amb 
un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica 
del tronc sencer;

b) o es veu determinat pel valor històric-antropològic degut a la cita o la repre-
sentació en documents o representacions històriques icòniques.

2. Es pot prescindir de les característiques definides al paràgraf 1 en el cas d’oli-
vars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 300 centímetres mesu-
rats reconstruïts, i en el cas d’un tronc fragmentat, segons la forma teòrica de tot el 
tronc en els següents casos:

a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de 
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);

b) pel valor simbòlic reconegut atribuït per una comunitat;
c) ubicacions adjacents a béns d’interès històric, artístic, arquitectònic i arqueo-

lògic reconeguts.
3. El caràcter de monumentalitat es pot atribuir als oliverars que presenten un 

percentatge mínim del 60 per cent dels arbres monumentals dins de la unitat de cul-
tiu, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 12
GP Republicà (3)
De modificació de l’article 3

Article 3. Definicions
1. Olivera monumental: són oliveres monumentals totes les que tinguin un perí-

metre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm. del 
sòl; i totes aquelles d’edat igual o major de 350 anys.

2. Oliverar monumental: es consideren oliverars monumentals tots els recintes 
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals 
per hectàrea.

3. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitza-
da, les oliveres i oliverars que compleixin una o totes les definicions d’aquest article.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació de l’article 3

1. Olivera monumental: Són oliveres monumentals totes les que tinguin un perí-
metre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm del 
sòl.

2. Oliverar monumental: Es consideren oliverars monumentals tots els recintes 
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals 
per hectàrea.

3. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitza-
da, les oliveres i oliverars que compleixin una o totes les definicions d’aquest article.

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
De modificació de l’article 3

Article 3. Definicions
1. Olivera monumental - Són oliveres monumentals totes les que tinguin un perí-

metre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm del sòl.
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2. Oliverar monumental - Es consideren oliverars monumentals tots els recintes 
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals 
per hectàrea.

Apartat 1
Esmena 15
GP de Ciutadans (11)
De supressió i addició a l’article 3

1. El caràcter monumental s’atribueix quan l’olivera posseeix segles d’edad de-
duïbles a partir de:

a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 350 
cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en cas d’olivars i oliveres amb un 
tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del 
tronc sencer;

b) o es veu determinat pel valor històric antropològic degut a la cita o la repre-
sentació en documents o representacions històriques icòniques.

1. Olivera monumental. Són oliveres monumentals totes les que tinguin un perí-
metre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm del 
sòl. En el cas d’oliveres amb un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut 
reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.

Lletra A
Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De modificació del punt 1 a) de l’article 3

a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 200 
cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en el cas d’olivars i oliveres amb 
un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica 
del tronc sencer;

Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació i addició del punt 1 de l’article 3

1. El caràcter monumental s’atribueix quan l’olivera posseeix segles d’edat de-
duïbles a partir de:

a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 350 
200 cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en el cas d’olivars i oliveres 
amb un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teò-
rica del tronc sencer;

b) o es veu determinat pel valor històric-antropològic degut a la cita o la repre-
sentació en documents o representacions històriques icòniques.

c) les oliveres d’igual o més de 350 anys.

Addició de noves lletres
Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició de dos nous aparts del punt 1 de l’article 3

c) Les oliveres d’igual o mes de 350 anys.
d) Els propietaris poguessin demanar de forma voluntària la catalogació de les 

seues oliveres com a monumentals a partir de 150 cm de perímetre a 130 cm d’al-
çada.



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 8

Apartat 2
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
De modificació del punt 2 del article 3

2. Es pot prescindir de les característiques definides al paràgraf 1 en el cas d’oli-
vars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 200 centímetres mesu-
rats i, en el cas d’un tronc fragmentat, reconstruït segons la forma teòrica de tot el 
tronc quan es compleixi un o més del següents casos:

a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de 
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);

b) pel valor simbòlic reconegut atribuït per una comunitat;
c) ubicacions adjacents a béns d’interès històric, artístic, arquitectònic i arqueo-

lògic reconeguts.

Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació i addició del punt 2 de l’article 3

2. Es pot prescindir de les característiques definides al paràgraf 1 en el cas d’oli-
vars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 300 200 centímetres 
mesurats reconstruïts, i en el cas d’un tronc fragmentat, reconstruïts segons la forma 
teòrica de tot el tronc quan es compleixi un o més en dels següents casos:

a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de 
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);

b) pel valor simbòlic reconegut atribuït per una comunitat;
c) ubicacions adjacents a béns d’interès històric, artístic, arquitectònic i arqueo-

lògic reconeguts.

Esmena 21
GP de Ciutadans (12)
De supressió i addició a l’article 3 apartat a)

2. Excepcionalment es pot prescindir de les característiques definides al parà-
graf 1 en el cas d’olivars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 300 
centímetres mesurats reconstruïts, i en el cas d’un tronc fragmentat, segons la forma 
teòrica de tot el tronc en els següents casos:

a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de 
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);

a) Pel valor històric antropològic degut a una cita, la representació en documents 
o representacions històriques icòniques

Apartat 3
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
De modificació del punt 3 de l’article 3

3. El caràcter de monumentalitat s’atribuirà als oliverars que presenten 20 olive-
res monumentals per hectàrees, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.

Esmena 23
GP de Ciutadans (13)
De supressió i addició a l’article 3

3. El caràcter de monumentalitat es pot atribuir als oliverars que presenten un 
percentatge mínim del 60 per cent dels arbres monumentals dins de la unitat de cul-
tiu, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.
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3. Oliverar monumental. Es consideren oliverars monumentals tots els recintes 
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals 
per hectàrea.

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió i addició del punt 3 de l’article 3

3. El caràcter de monumentalitat es pot s’atribuirà als oliverars que presenten un 
percentatge mínim del 60 20 per cent dels arbres monumentals dins de la unitat de 
cultiu, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.

Addició de nous apartats
Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’un nou punt de l’article 3

4. Les oliveres i olivars que no tinguin el caràcter de monumentalitat però si unes 
característiques històriques, culturals, científiques o ambientals que també les facin 
mereixedores de mesures de protecció puguin ser declarades d’interès local i comar-
cal. I en aquest darrer cas, a més, un cop escoltats els propietaris i ajuntaments afec-
tats. A banda, aquestes declaracions haurien d’implicar les mateixes prohibicions 
que les del règim monumental.

Esmena 26
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’un punt 4 a l’article 3

4. Els oliverars monumentals i també les finques on hi hagi oliveres monumentals 
protegides segons el descrit en els punts 1 i 2 de l’article 3, els punts 1 i 2 de l’article 
9 i en l’apartat e) de l’article 4, es protegirà el conjunt d’oliveres i tots els elements 
patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional i que donen singularitat als oli-
vars (marges i altres elements de pedra seca com valones, amagatalls,...) enjubs, 
cocons, cisternes, barraques, masets, masos i altres construccions tradicionals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23 i 26 en els termes que reflecteix el predictamen 
annex.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars 
monumentals
1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars 

monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sostenibilitat, la compo-
sició de la qual estarà regulada per Reglament.

2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i 
oliverars monumentals:

a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identifi-
cació dels de les oliveres i oliverars monumentals.

b) Validar els informes rebuts realitzats per encàrrec del Departament.
c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals se-

nyalats a la llista d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.
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d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en 
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest 
efecte i la promoció de l’activitat de recerca.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya (6)
De modificació de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica Interdepartamental de protecció, conservació i po-
sada en valor de les oliveres i oliverars monumentals

1. S’estableix una Comissió Tècnica Interdepartamental per a la protecció, con-
servació i posada en valor de les oliveres i oliverars monumentals, que dependrà del 
o dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi 
ambient, agricultura i cultura, la composició de la qual estarà regulada per Regla-
ment i de la que en formaran part representants del sector agrari i d’altres sectors 
de les zones amb la major concentració d’aquestes oliveres.

2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i 
oliverars monumentals:

a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identifi-
cació dels de les oliveres i oliverars monumentals.

b) validar els informes rebuts realitzats per encàrrec del Departament correspo-
nent.

c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals se-
nyalats al catàleg d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.

d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en 
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest 
efecte i la promoció de l’activitat de recerca, especialment de cara a l’amenaça de 
plagues i als efectes del canvi climàtic.

e) establir la classificació de les infraccions (article 18), i prescripció d’aquestes 
(article 19), les sancions aplicables (article 20) i la graduació de les mateixes (arti-
cle 21).

f) establir les indemnitzacions per danys i perjudicis (article 22) i les multes co-
ercitives (article 23).

Apartat 1
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals
1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars 

monumentals, que dependrà del o dels Departaments de la Generalitat de Catalu-
nya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura, la composició de la qual 
estarà regulada per Reglament i de la que en formaran part representants del sector 
agrari i d’altres sectors de les zones amb la major concentració d’aquestes oliveres.

Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
De modificació i addició de l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars 
monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sostenibilitat, la compo-
sició de la qual estarà regulada per Reglament.

La comissió estarà presidida pel conseller amb competències en medi ambient, 
o persona en qui delegui, i la compondran els membres següents:
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– Un representant de la conselleria amb competències en medi ambient.
– Un representant de la conselleria amb competències en agricultura.
– Un representant de la conselleria amb competències en cultura.
– Un representant de cada Consell Comarcal de les comarques amb presència 

d’oliveres i oliverars monumentals.
– Tres representants de les associacions ciutadanes de conservació de la natura.
– Tres representants de les associacions de propietaris particulars.
– Un representant de I’Institut Ramón Muntaner (IRMU) com a fundació dels 

Centres d’Estudis de Parla Catalana.
– El responsable de I ‘òrgan gestor.
– Tres representats de les universitat catalanes i centres d’investigació oficials 

reconeguts i amb seu a Catalunya.

Esmena 30
GP de Ciutadans (14)
De modificació, supressió i addició a l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars 
monumentals, que dependrà dels departaments competents en matèria de medi am-
bient, patrimoni, agricultura i alimentació, del Departament de Territori i Sostenibi-
litat, la composició de la qual estarà regulada per Reglament i de la qual formaran 
part, com a mínim, els representants dels departaments corresponents i represen-
tants del sector agrari.

Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De modificació i addició del punt 1 de l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars 
monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sostenibilitat, la compo-
sició de la qual estarà regulada per Reglament formada per:

a) Presidència: recaurà en el conseller o consellera amb competències en medi 
ambient.

b) Un representant de la conselleria amb competències en medi ambient.
c) Un representant de la conselleria amb competències en agricultura.
d) Un representant de la conselleria amb competències en cultura.
e) Un representant de la conselleria amb competències en turisme.
f) Un representant de la conselleria amb competències en educació.
g) Un representant de cada Consell Comarcal de les comarques amb presència 

d’oliveres i olivars monumentals.
h) Tres representats de les associacions ciutadanes de conservació de la natura.
i) Tres representants de les associacions de propietaris particulars.
j) Un representant de l’Institut Ramón Muntaner (IRMU) com a fundació dels 

Centres d’Estudis de Parla Catalana.
k) El responsable de l’òrgan gestor.
l) Tres representats de les universitats catalanes i centres d’investigació oficials 

reconeguts i amb seu a Catalunya.

Esmena 32
GP Republicà (4)
D’addició al punt 1 de l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica interdepartamental per a la protecció de les 
oliveres i oliverars monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i que integrarà també la resta de departaments competents, la composició 
de la qual estarà regulada per Reglament.
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Apartat 2
Esmena 33
GP de Ciutadans (15)
De modificació i supressió a les lletres a), b), c) y d) de l’article 4.2

a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identifi-
cació dels de les oliveres i oliverars monumentals.

b) Validar els informes rebuts realitzats per encàrrec dels Departaments compe-
tents.

c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals 
senyalats a la llista al catàleg d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.

d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en 
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest 
efecte i la promoció de l’activitat de recerca.

Lletra B
Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició d’un incís a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals
[...]
2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i 

oliverars monumentals:
a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identifi-

cació dels de les oliveres i oliverars monumentals.
b) Validar els informes rebuts realitzats per encàrrec del Departament corres-

ponent.
[...]

Lletra C
Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
De supressió a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals
[...]
2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i 

oliverars monumentals:
[...]
c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals se-

nyalats a la llista d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.
[...]

Lletra D
Esmena 36
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició a l’apartat d) del punt 2 de l’article 4

d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en 
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest 
efecte i la promoció de l’activitat de recerca, especialment de cara a l’amenaça de 
plagues (Xylella fastidiosa...) i els efectes del canvi climàtic que amenaça seriosa-
ment aquest tipus de conreu.
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Esmena 37
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De modificació i addició de l’apartat d) del punt 2 de l’article 4

d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en 
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest 
efecte, i la promoció de l’activitat de recerca i la promoció de la recerca, especial-
ment de cara a l’amenaça de plagues (Xylella fastidiosa,...) i els efectes de l’emer-
gència climàtica i totes les amenaces del conreu de l’olivera.

Addició de noves lletres
Esmena 38
GP de Ciutadans (16)
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 2 de l’article 4

e) Preveure programes d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit i 
l’entorn en què es trobi (accés del públic, mesures d’estabilitat, cures fitosanitàries i 
altres accions de sanejament per al seu manteniment, actuacions permeses al voltant 
de l’arbre, rètols i indicacions, manteniment dels recursos genètics...), junt amb els 
recursos humans, materials i econòmics per dur-los a terme.

Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició de l’apartat e) del punt 2 de l’article 4

e) establir mesures per la conservació, protecció, promoció i posada en valor de 
les diferents varietats autòctones de cada territori, també les més locals, inclús si no 
compleixen els criteris de protecció establerts per la present llei, degut a què són una 
representació de la varietat genètica d’aquest cultiu a Catalunya.

Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició de dos nous apartats del punt 2 de l’article 4

e) Establir mesures per la conservació, protecció, promoció i posada en valor de 
les diferents varietats autòctones de cada territori, també les més locals, inclús si no 
compleixen els criteris de protecció establerts per la present llei, degut a què són una 
presentació de la varietat genètica d’aquest cultiu a Catalunya.

f) Per tal d’evitar la pèrdua de cap d’aquestes varietats d’olivera, s’hauria de 
vetllar per la conservació del seu germoplasma i de reductes de paisatge associats 
amb elles, establint mesures de protecció específica per mantenir aquests reductes. 
Dins d’aquests reductes, quedarien protegides totes les oliveres que es consideressin 
d’aquestes varietats específiques. La protecció dels restants arbres dins la unitat de 
cultiu restaria subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualse-
vol cas, no podria haver canvi de cultiu dins la unitat de cultiu o parcel·la cadastral.

Per altra banda, les finques d’oliveres incloses dins d’aquests reductes també 
haurien de gaudir d’un beneficis que s’hauran de valorar.

Esmena 41
GP Republicà (5)
D’addició dels apartats e) i f) al punt 2 de l’article 4

e) Establir la classificació de les infraccions (article 18) i prescripció d’aquestes 
(article 19), les sancions aplicables (article 20) i la graduació de les mateixes (arti-
cle 21).

f) Establir les indemnitzacions per danys i perjudicis (article 22) i les multes co-
ercitives (article 23).
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40 (llevat de la lletra f) i la part final de l’esmena) 
i 41, en els termes que reflecteix el predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-
na 35.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini de dos mesos des de 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica de Protecció d’Oli-
veres Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i funcionament, 
així com la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens 
oficial i per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.

2. La fitxa d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els següents ele-
ments d’informació:

a) la ubicació unívoca.
b) la propietat.
c) la grandària i el nombre de plantes, en el cas de tractar-se d’oliverars.
d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, histò-

riques i culturals.
3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el Departament de Ter-

ritori i Sostenibilitat declara l’inici de la fitxa d’oliveres i oliveres monumentals, que 
també es pot dur a terme mitjançant l’establiment d’acords i memoràndums d’entesa 
amb altres ens o organitzacions. La ciutadania, les associacions, les organitzacions, 
els ens públics i les seves articulacions poden assenyalar l’existència d’oliveres mo-
numentals i/o oliveres que s’han de sotmetre a protecció i millora.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 42
GP de Junts per Catalunya (7)
De modificació de l’article 5

Article 5. Fitxa d’inventari d’oliveres i oliverars monumentals
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 

de medi ambient, d’agricultura i cultura, en el termini de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica Interdepartamental de protec-
ció, conservació i posada en valor de les oliveres i oliverars monumentals, el Regla-
ment que regularà la seva composició i funcionament, així com la fitxa d’inventari 
i registre d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial i 
per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.

2. La fitxa d’inventari d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els se-
güents elements d’informació:

a) la ubicació unívoca.
b) la propietat.
c) la varietat, la grandària i el nombre de plantes d’arbres, en el cas de tractar-se 

d’oliverars.
d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, sim-

bòliques, històriques, i culturals i, s’escau doncs els elements de patrimoni rural vin-
culats a l’activitat agrària tradicional.

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el o els Departaments de 
la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura 
declara l’inici de la fitxa d’inventari d’oliveres i oliverars monumentals. A proposta 



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 15 

dels ajuntaments, consells comarcals, o dels departaments competents en matèria de 
paisatge i medi ambient, d’agricultura i cultura, d’ofici o a petició dels propietaris 
on radiqui la finca, s’inscriuran en el registre sistemàtic d’oliveres monumentals i/o 
oliveres que s’han de sotmetre a protecció o millora. Aquests treballs també es pot 
dur a terme mitjançant l’establiment d’acords i memoràndums d’entesa amb altres 
ens o organitzacions. La ciutadania, Les associacions, les organitzacions i els ens 
locals públics i les seves articulacions poden assenyalar l’existència d’oliveres mo-
numentals i/o oliveres que s’han de sotmetre a protecció i posada en valor.

Apartat 1
Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 

de medi ambient i d’agricultura, en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica de Protecció de les Oliveres i Oliverars 
Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i funcionament, així 
com la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial 
i per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.

Esmena 44
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
De modificació del punt 1 de l’article 5

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini de 1 mes des de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres 
Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i funcionament, així 
com la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial 
i per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.

Esmena 45
GP de Ciutadans (17)
De modificació i supressió de l’article 5.1

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat Els departaments competents en 
matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació, de manera coordi-
nada i en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà 
la Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres i Oliverars Monumentals, el Reglament 
que regularà la seva composició i funcionament, així com la fitxa d’oliveres i olive-
rars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial i per organitzar la detecció 
i la identificació sistemàtica de les mateixes.

Esmena 46
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 5

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini de dos d’un mesos 
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà crearà la Comissió Tècnica de Pro-
tecció d’Oliveres Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i el 
funcionament, així com la fitxa el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals per tal 
de confeccionar el cens oficial i per organitzar la detecció i la identificació sistemà-
tica de les mateixes.
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Apartat 2
Esmena 47
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
De modificació del títol del punt 2 de l’article 5

2. La fitxa El catàleg d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els se-
güents elements d’informació:

Lletra A
Esmena 48
GP de Ciutadans (18)
D’addició a l’article 5.2 lletra a)

a) la identificació i ubicació unívoca.

Lletra B
No hi ha cap esmena presentada.

Lletra C
Esmena 49
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
De modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
[...]
2. La fitxa d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els següents ele-

ments d’informació:
a) la ubicació unívoca.
b) la propietat.
c) la varietat, la grandària i el nombre d’arbres, en el cas de tractar-se d’oliverars.
d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, histò-

riques i culturals.
[...]

Esmena 50
GP de Ciutadans (19)
De modificació i supressió a l’article 5.2 lletra c)

c) la varietat, dimensions la grandària i el nombre de plantes d’arbres, en el cas 
de tractar-se d’oliverars.

Esmena 51
GP Republicà (6)
De supressió i addició a l’apartat c del punt 2 de l’article 5

c) la grandària i el nombre de plantes d’arbres, en el cas de tractar-se d’oliverars.

Lletra D
Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
De modificació de l’apartat d) del punt 2 de l’article 5

d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, his-
tòriques culturals, incloure la varietat de l’olivera com a característica a incloure 
dins el catàleg.
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Esmena 53
GP de Ciutadans (20)
D’addició a l’article 5.2 lletra d)

d) les característiques físiques, monumentals, paisatgístiques, agràries, ambien-
tals, històriques i culturals.

Esmena 54
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició a l’apartat d) del punt 2 de l’article 5

d) la varietat de l’olivera i dels olivars, les característiques monumentals, paisat-
gístiques, agràries, ambientals, històriques i culturals.

Addició de noves lletres
Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
D’addició d’un nou apartat del punt 2 de l’article 5

e) Amb imatges del arbre.

Esmena 56
GP de Ciutadans (21)
D’addició a l’article 5.2 lletra e)

e) qualsevol altra característica descriptiva específica de l’exemplar

Esmena 57
GP de Ciutadans (22)
D’addició a l’article 5.2 lletra f)

f) les imatges on es pugui identificar l’aspecte global de l’exemplar

Esmena 58
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició dels apartats e) i f) del punt 2 de l’article 5

e) Imatges de l’olivera i/o l’olivar.
f) En el cas dels oliverars monumentals el catàleg inclourà informació tant de 

les oliveres monumentals presents, així com de la resta d’oliveres no monumentals. 
També s’inclourà una descripció de la finca amb un inventari detallat dels elements 
patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional (marges de pedra seca, enjubs, 
cisternes, barraques, etc) que tindran la consideració d’elements patrimonials pro-
tegits.

Apartat 3
Esmena 59
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
[...]
3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el o els Departaments de 

la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura 
declara l’inici de la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals, que també es pot dur a 
terme mitjançant l’establiment d’acords i memoràndums d’entesa amb altres ens o 
organitzacions. Les associacions, les organitzacions, i els ens locals poden assenya-
lar l’existència d’oliveres monumentals que s’han de sotmetre a protecció i millora.

[...]
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Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
De modificació del punt 3 de l’article 5

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat declara l’inici de la fitxa d’oliveres i oliveres monumentals. La 
ciutadania, les associacions, les organitzacions, els ens públics i les seves articula-
cions poden assenyalar l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de 
sotmetre a protecció i millora.

En els cas dels oliverars monumental el catàleg inclourà informació tant de les 
oliveres monumentals present, així com de la resta de oliveres no monumentals. 
També s’inclourà una descripció de la finca amb un inveteri detallat dels elements 
patrimonials lligat a la activitat agrària tradicional (marges de pedra seca, enjubs, 
cisternes, barraques, etc.) que tindran la consideració d’elements patrimonials pro-
tegís.

Esmena 61
GP de Ciutadans (23)
De modificació i supressió a l’article 5.3

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, els departaments compe-
tents en matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació Departament 
de Territori i Sostenibilitat declara l’inici de la fitxa del catàleg d’oliveres i olive-
res oliverars monumentals, que també es pot dur a terme mitjançant l’establiment 
d’acords i memoràndums d’entesa amb altres ens o organitzacions. La ciutadania 
les associacions, les organitzacions, els ens locals públics i les seves articulacions 
poden assenyalar l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de sot-
metre a protecció i millora.

Esmena 62
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
De modificació i supressió del punt 3 de l’article 5

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat declara l’inici del la fitxa Catàleg d’oliveres i oliveres olivars 
monumentals, que també es pot dur a terme mitjançant l’establiment d’acords i me-
moràndums d’entesa amb altres ens o organitzacions. La ciutadania, les associa-
cions, les organitzacions, els ens públics i les seves articulacions poden assenyalar 
l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de sotmetre a protecció i 
millora.

Títol de l’article
Esmena 63
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
D’addició al títol de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres i oliverars monumentals

Esmena 64
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
De modificació del nom de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres i oliverars monumentals

Esmena 65
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
De modificació i addició del títol de l’article 5

Article 5. Fitxa Catàleg d’oliveres i olivars monumentals
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les es-
menes 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64 i 65 en els termes que 
reflecteix el predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de les es-
menes 49 i 63.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
1. Després del registre sistemàtic i la notificació de les oliveres monumentals, el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, després d’haver escoltat l’opinió de la Co-
missió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actualitzarà anual-
ment la llista de les oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i determinarà els 
recursos financers destinats a la seva protecció i millora.

2. La llista a què es refereix l’apartat 1 es publicarà al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i es comunicarà als òrgans interessats. Aquesta llista també 
contindrà les indicacions cadastrals útils per a la identificació de les propietats indi-
viduals. Els propietaris dels oliverars o de les oliveres monumentals, en el termini 
de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la 
llista de les oliveres i oliverars protegits.

3. El conseller de Territori i Sostenibilitat després d’escoltar l’opinió de la Co-
missió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objeccions 
rebudes i aprova la llista definitiva d’oliveres monumentals. Aquesta llista està sub-
jecta a una nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 66
GP Republicà (7)
De supressió i addició a l’article 6

Article 6. Llista Catàleg d’oliveres monumentals i olivars oliverars
1. Després del registre sistemàtic i la notificació de les oliveres monumentals, el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, després d’haver escoltat l’opinió de la Co-
missió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actualitzarà anual-
ment la llista el catàleg de les oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i deter-
minarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora.

2. La llista El catàleg a què es refereix l’apartat 1 es publicarà al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i es comunicarà als òrgans interessats. Aquesta llista 
Aquest catàleg també contindrà les indicacions cadastrals útils per a la identificació 
de les propietats individuals. Els propietaris dels oliverars o de les oliveres monu-
mentals, en el termini de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la 
seva propietat en la llista el catàleg de les oliveres i oliverars protegits.

3. El conseller de Territori i Sostenibilitat després d’escoltar l’opinió de la Co-
missió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objeccions re-
budes i aprova la llista definitiva el catàleg definitiu d’oliveres monumentals. Aques-
ta llista està subjecta Aquest catàleg està subjecte a una nova publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Esmena 67
GP de Junts per Catalunya (8)
De modificació de l’article 6

Article 6. Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 

de medi ambient, d’agricultura i cultura, després de l’inventari i registre sistemàtic 
i la notificació de les oliveres monumentals, d’haver escoltat l’opinió de la Comissió 
Tècnica Interdepartamental a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actua-
litzarà cada dos anys el catàleg d’oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i 
determinarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora.

2. El catàleg a què es refereix l’apartat 1 es notificarà als seus titulars i es publi-
carà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest catàleg també contin-
drà les indicacions d’ubicació unívoques per a la seva identificació per part dels pro-
pietaris. Els propietaris titulars de les oliveres i oliverars monumentals, en el termini 
de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la 
llista de les oliveres i oliverars protegits.

3. El conseller competent després d’escoltar l’opinió de la Comissió Tècnica in-
terdepartamental a la que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objecci-
ons rebudes i aprova la llista definitiva d’oliveres i oliverars monumentals. Aquesta 
llista està subjecta a una nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Apartat 1
Esmena 68
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 

de medi ambient i d’agricultura, després del registre sistemàtic i la notificació de les 
oliveres monumentals i d’haver escoltat l’opinió de la Comissió Tècnica a la que es 
fa referència a l’article 4, elaborarà, el primer cop, i actualitzarà anualment la llista 
d’oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i determinarà els recursos financers 
destinats a la seva protecció i millora.

[...]

Esmena 69
GP de Ciutadans (25)
De modificació i supressió de l’article 6.1

1. Després del registre sistemàtic i la notificació de les oliveres monumentals, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat els departaments competents en matèria de 
medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació, després d’haver escoltat l’opinió 
de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actualitzará 
anualmente la llista el catàleg de les oliveres i oliverars monumentals de Catalunya 
i determinarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora.

Apartat 2
Esmena 70
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
[...]
2. La llista a què es refereix l’apartat 1 es notificarà als seus propietaris i es pu-

blicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llista també con-
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tindrà les indicacions d’ubicació unívoques per a la seva identificació per part dels 
propietaris. Els propietaris de les oliveres i oliverars monumentals, en el termini de 
trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la llista 
d’oliveres i oliverars protegits.

[...]

Esmena 71
GP de Ciutadans (26)
De modificació i supressió de l’article 6.2

2. La llista El catàleg a què es refereix l’apartat 1 es publicarà al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i es comunicarà als titulars i als òrgans interessats. 
Aquesta llista també contindrà les indicacions cadastrals útils per a la identificació 
de les propietats individuals.

Esmena 72
GP de Ciutadans (27)
De modificació i supressió de l’article 6.2 segon paràgraf

Els propietaris titulars dels oliverars o de les oliveres monumentals, en el termini 
de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la 
llista de les oliveres i oliverars protegits.

Apartat 3
Esmena 73
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
[...]
3. El conseller competent després d’escoltar l’opinió de la Comissió Tècnica a la 

que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objeccions rebudes i aprova la 
llista definitiva d’oliveres i oliverars monumentals. Aquesta llista està subjecta a una 
nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 74
GP de Ciutadans (28)
De modificació i supressió de l’article 6.3

3. El conseller competent, de Territori i Sostenibilitat després d’escoltar l’opinió 
de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, decideixen decideix so-
bre les objeccions rebudes i aprova la llista el catàleg definitiva d’oliveres i oliverars 
monumentals. Aquesta llista actualització està subjecta a una nova publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Títol de l’article
Esmena 75
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
De modificació del títol de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres i oliverars monumentals

Esmena 76
GP de Ciutadans (24)
De modificació i supressió del títol de l’article 6

Article 6. Llista Catàleg d’oliveres monumentals i olivars oliverars
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les es-
menes 66, 67, 69, 72, 73, 74 i 76 en els termes que reflecteix el predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de les es-
menes 68, 70 i 75.

El ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 71.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
1. Amb la publicació definitiva de la llista, les oliveres monumentals queden 

sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser assi-
milades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats pels 
instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes ade-
quades de millora.

2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que 
aquest es converteixi en un oliverar monumental.

3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres monumentals i les zones on 
existeixen, el Govern de la Generalitat i els governs locals, dins de les seves com-
petències respectives, poden recórrer a acords amb empresaris agrícoles. Aquests 
acords estan estipulats prioritàriament amb els agricultors.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 77
GP de Junts per Catalunya (9)
De modificació de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres i oliverars monumentals
1. Amb la publicació definitiva del catàleg, les oliveres i oliverars monumentals 

queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser 
assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats 
pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes 
adequades de col·laboració.

2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que 
formi part d’un oliverar monumental.

3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres i oliverars monumentals i 
els seus entorns, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els ens locals, dins de 
les seves competències respectives, poden recórrer a acords amb els seus titulars.

Apartat 1
Esmena 78
GP Socialistes i Units per Avançar (27)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
1. Amb la publicació definitiva de la llista, les oliveres i oliverars monumentals 

queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser 
assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats 
pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes 
adequades de col·laboració.

[...]
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Esmena 79
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
De modificació del punt 1 de l’article 7

1. Amb l’aprovació de la llei totes les oliveres que acompleixin els criteris de mo-
numentalitat establers per la present llei queden sotmeses automàticament a restric-
cions paisatgístiques en quan passen a ser assimilades com a patrimoni paisatgístic 
comú i com a tal han de ser identificats pels instruments de planificació municipal. 
Per a això es proporcionaran les formes adequades de millora.

Esmena 80
GP de Ciutadans (30)
De modificació i supressió a l’article 7.1

1. Amb la publicació definitiva de la llista del catàleg, les oliveres i oliverars mo-
numentals queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan 
passen a ser assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser 
identificats pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran 
les formes adequades de millora col·laboració.

Esmena 81
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
De modificació del punt 1 de l’article 7

1. Amb la publicació definitiva de la llista, l’aprovació de la llei totes les olive-
res monumentals i olivars que compleixen els criteris establerts per la present llei 
queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser 
assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats 
pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes 
adequades de millora.

Apartat 2
Esmena 82
GP Socialistes i Units per Avançar (28)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
[...]
2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que 

formi part d’un oliverar monumental.
[...]

Esmena 83
GP de Ciutadans (31)
De modificació i supressió a l’article 7.2

2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que 
aquest es converteixi en aquesta en formi part d’un oliverar monumental.

Apartat 3
Esmena 84
GP Socialistes i Units per Avançar (29)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
[...]
3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres i oliverars monumentals, el 

Govern de la Generalitat de Catalunya i els ens locals, dins de les seves competèn-
cies respectives, poden recórrer a acords amb empresaris els seus propietaris.
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Esmena 85
GP de Ciutadans (32)
De modificació i supressió a l’article 7.3

3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres monumentals de titularitat 
pública i les zones on existeixen del seu entorn immediat, el Govern de la Genera-
litat i els governs locals, dins de les seves competències respectives, poden recórrer 
a acords amb empresaris agrícoles. Aquests acords estan estipulats prioritàriament 
amb els agricultors.

Títol de l’article
Esmena 86
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
De modificació del títol de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres i oliverars monumentals

Esmena 87
GP de Ciutadans (29)
D’addició al títol de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres i oliverars monumentals

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86 i 87 en els termes que reflecteix el predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esmena 84.
El ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 85.

TEXT PRESENTAT

Títol II. Accions de promoció i divulgació

ESMENES PRESENTADES

Esmena 88
GP Republicà (8)
De supressió i addició al Títol II

Títol II. Accions de promoció i divulgació difusió

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 88.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres 
monumentals de Catalunya»
1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monu-

mentals de Catalunya», que pot ser utilitzat per tots els productors d’oli d’oliva verge 
extra obtinguts a partir dels fruits d’oliveres monumentals i oliverars inclosos a la 
llista a què fa referència l’article 6.

2. La menció especial deu estar associada amb aquelles previstes per les mar-
ques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), d’indicació geogràfica 
protegida (IGP), de les marques col·lectives i de les marques de garantia.

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garanti-
da es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels fons del pressupost, fent ús dels 
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fons europeus en el marc del programa de desenvolupament rural, fins i tot en cas 
de petició dels propietaris o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant 
acords comercials específics, la promoció de consorcis de productors, la participació 
en fires i esdeveniments, i la promoció a través de canals publicitaris.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats abans de l’apartat 1

Esmena 89
GP de Ciutadans (34)
D’addició a l’article 8

0. La Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres i Oliverars Monumentals serà 
l’encarregada d’avaluar i prendre decisions en relació a les mesures de promoció dels 
productes derivats (oli, olives, olivada, sabons, productes cosmètics, etc.).

Esmena 90
GP de Ciutadans (35)
D’addició a l’article 8

0.bis. La Comissió Tècnica serà l’encarregada d’elaborar i donar difusió d’una 
guia de bones pràctiques de conreu on s’especifiqui les operacions agrícoles més 
adients per al manteniment i producció de les oliveres monumentals.

Esmena 91
GP de Ciutadans (36)
D’addició a l’article 8

0.ter. La Comissió Tècnica elaborarà la informació adreçada a l’aprofitament tu-
rístic i la que haurà de rebre el visitant d’oliveres o oliverars monumentals.

Esmena 92
GP de Junts per Catalunya (10)
De modificació de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals»
1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra de les d’oliveres monu-

mentals», que podrà ser utilitzada per tots els productors que obtinguin oli d’oliva 
verge extra obtingut a partir dels fruits d’oliveres monumentals i oliverars incloses a 
la llista a què fa referència l’article 6.

2. Les marques comercials que utilitzin la menció especial «Oli d’oliva verge ex-
tra d’oliveres monumentals» hauran de disposar almenys d’alguna de les següents 
certificacions: denominació d’origen protegida (DOP) i marca de garantia.

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial la rea-
litzaran els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en 
la matèria, fent ús de fons europeus aliens o amb fons propis. En cas de petició per 
part d’associacions de propietaris i marques certificades d’oli d’oliva verge extra 
d’oliveres monumentals, s’establiran acords específics per a la participació en fires i 
esdeveniments i per a la promoció a través de canals publicitaris.

Esmena 93
GP de Ciutadans (37)
De modificació i supressió a l’article 8.1 i 8.2

1. La Comissió Tècnica valorarà establir S’establirà la menció especial «Oli 
d’oliva verge extra de les d’oliveres monumentals de Catalunya», que pot ser utilit-
zat per tots els productors d’oli d’oliva verge extra obtinguts a partir dels fruits d’oli-
veres monumentals i d’oliverars monumentals inclosos a la llista al catàleg a què fa 
referència l’article 6.
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2. La menció especial deu estar estarà associada amb aquelles previstes per les 
marques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), d’indicació geogrà-
fica protegida (IGP), de les marques col·lectives i de les marques de garantia.

Apartat 1
Esmena 94
GP Socialistes i Units per Avançar (31)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals 
de Catalunya»

1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumen-
tals de Catalunya», que podrà ser utilitzada per tots els productors que obtinguin oli 
d’oliva verge extra obtinguts a partir dels fruits d’oliveres monumentals incloses a la 
llista a què fa referència l’article 6.

[...]

Esmena 95
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
De supressió del punt 1 i 2 de l’article 8 per un únic punt que quedaria de la 
següent manera

1. Serà la Comissió tècnica I’encarregada d’avaluar i decidir les mesures de pro-
moció dels productes derivats (oli, olivers, olivada, sabons, productes cosmètics.)

Esmena 96
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació i supressió dels punts 1 i 2 de l’article 8

1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monu-
mentals de Catalunya», que pot ser utilitzat per tots els productors d’oli d’oliva verge 
extra obtinguts a partir dels fruits d’oliveres monumentals i oliverars inclosos a la 
llista a què fa referència l’article 6.

2. La menció especial deu estar associada amb aquelles previstes per les mar-
ques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), d’indicació geogràfica 
protegida (IGP), de les marques col·lectives i de les marques de garantia.

1. La Comissió Tècnica descrita en l’article 4 serà l’encarregada d’elaborar un 
pla d’avaluació per decidir les mesures de promoció dels productes derivats de les 
oliveres protegides.

Apartat 2
Esmena 97
GP Socialistes i Units per Avançar (32)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals 
de Catalunya»

[...]
2. Les marques comercials que utilitzin la menció especial «Oli d’oliva verge 

extra d’oliveres monumentals» hauran de disposar almenys ‘alguna de les següents 
certificacions: denominació d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegi-
da (IGP) i marca de garantia.

[...]
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Esmena 98
GP Republicà (9)
De modificació del punt 2 de l’article 8

2. La menció especial ha d’estar associada amb aquelles previstes per les mar-
ques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), de les marques col·lec-
tives i de les marques de garantia.

Apartat 3
Esmena 99
GP Socialistes i Units per Avançar (33)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals 
de Catalunya»

[...]
3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial la rea-

litzaran els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en 
la matèria, fent ús de fons aliens o amb fons propis. En cas de petició per part d’as-
sociacions de propietaris i marques certificades d’olis d’oliva verge extra d’oliveres 
monumentals, s’establiran acords específics per a la participació en fires i esdeveni-
ments i per a la promoció a través de canals publicitaris.

Esmena 100
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
De modificació del punt 3 de l’article 8

3. La promoció de tots els productes farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels 
fons del pressupost, fent ús dels fons europeus en el marc del programa de desenvo-
lupament rural, fins i tot en cas de petició dels propietaris o associacions de propie-
taris i dels titulars, mitjançant acords comercials específics, la promoció de consor-
cis de productors, la participació en fires i esdeveniments, i la promoció a través de 
canals publicitaris.

Esmena 101
GP de Ciutadans (38)
De modificació i supressió a l’article 8.3

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garanti-
da la realitzaran els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya compe-
tents en la matèria, fent ús de fons propis es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits 
dels fons del pressupost, fent ús dels o d’aliens com els fons europeus en el marc del 
programa de desenvolupament rural. fins i tot en Cas de petició dels per part de pro-
pietaris, o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant acords comercials 
específics, la promoció de consorcis de productors, o marques certificades d’oli ver-
ge extra d’oliveres monumentals, s’establiran acords específics per a la participació 
en fires i esdeveniments i per a la promoció a través de canals publicitaris.

Esmena 102
GP Republicà (10)
De supressió al punt 3 de l’article 8

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garanti-
da es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels fons del pressupost, fent ús dels 
fons europeus en el marc del programa de desenvolupament rural, fins i tot en cas 
de petició dels propietaris o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant 
acords comercials específics, la promoció de consorcis de productors, la participació 
en fires i esdeveniments, la promoció a través de canals publicitaris.
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Esmena 103
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De supressió del punt 3 de l’article 8

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garanti-
da es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels fons del pressupost, fent ús dels 
fons europeus en el marc del programa de desenvolupament rural, fins i tot en cas 
de petició dels propietaris o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant 
acords comercials específics, la promoció de consorcis de productors, la participació 
en fires i esdeveniments, i la promoció a través de canals publicitaris.

Addició de nous apartats
Esmena 104
GP de Ciutadans (39)
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 8

4. Des dels diferents departaments implicats i en col·laboració amb la Comissió 
Tècnica es regularan els aprofitaments i altres usos permesos (tales, podes, fusta, 
etc.).

Títol de l’article
Esmena 105
GP Socialistes i Units per Avançar (30)
De modificació del títol de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals de 
Catalunya»

Esmena 106
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
De modificació del nom de l’article 8

Article 8. Promoció dels productes derivats de les oliveres protegides.

Esmena 107
GP de Ciutadans (33)
De modificació i supressió al títol de l’article 8

Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals de Cata-
lunya» Promoció dels productes derivats de les oliveres monumentals protegides.

Esmena 108
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De modificació del títol de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals 
de Catalunya» Promoció dels productes derivats de les oliveres protegides.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107 i 108 en els termes 
que reflecteix el predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de les es-
menes 94, 97 i 105.
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TEXT PRESENTAT

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat promourà la imatge del paisatge 

d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i olivars monumentals i dels 
seus productes, fins i tot aquells amb fins turístics.

2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social, ambiental 
i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament d’Empresa 
i Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, amb el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, prèvia consulta amb la Comissió Tècnica de la protecció de 
les oliveres i oliverars monumentals a què es fa referència a l’article 4, promourà un 
projecte específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa dins d’un 
any a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successi-
ves modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en 
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la 
mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteni-
ment de la producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i am-
biental i/o en risc d’abandonament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 109
GP de Catalunya en Comú Podem (20)
De modificació de l’article 9

Article 9. Protecció i promoció del paisatge d’oliveres
Protecció
1. A les unitats de cultiu que queden protegides en funció d’allò establert al punt 

3 de l’article 3, caldria establir una franja addicional de protecció. Aquesta franja 
funcionaria de manera semblant a com ho fa una «zona tampó» a un parc natural. 
Cal tenir en compte que si només es protegeixen els arbres monumentals i les unitats 
de cultiu on aquests es troben, no s’arribarà a tenir una protecció efectiva del pai-
satge que conté la major concentració mundial d’oliveres monumentals. El paisatge 
agrícola que formen aquests arbres és un dels més antics d’Europa, i a part de les 
oliveres, conté elements patrimonials de gran valor, com les estructures de pedra 
seca: marges, barraques, etc. Llavors, per evitar la pèrdua del paisatge es demarca 
una zona de protecció especificada de la forma següent:

a) Una zona de protecció de 150 m comptats des del perímetre de cadascuna de 
les unitats de cultiu que compleixen el punt 3 de l’article 3. Dins d’aquestes zones de 
protecció queden protegides totes les oliveres que amb un perímetre de tronc igual o 
superior a 100 cm a 130 cm d’alçada. La conservació de la resta d’exemplars de la 
finca resta subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol 
cas, no pot haver canvi de cultiu dins d’aquesta zona de protecció.

b) Una zona de protecció de 150 m a partir de la zona demarcada a l’apartat a) 
anterior, amb un grau de protecció més flexible, on la transformació del cultiu queda 
supeditada a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En aquesta zona de pro-
tecció queden també protegides totes les oliveres amb un perímetre igual o superior 
als 100 cm, a 130 cm d’alçada.

Per altra banda, les finques d’oliveres incloses dins una zona tampó hauran de 
gaudir d’uns beneficis semblants (marca «oliveres monumentals», subvencions...) 
que les oliveres monumentals.

2. En el cas específic de municipis en que degut a la transformació de finques 
s’han perdut grans zones de cultiu d’oliveres però on, malgrat això, hi subsisteix el 
conreu de forma cada vegada més aïllada amb zones de diferent mida. Per tal d’evi-
tar la pèrdua d’aquests exemplars i els reductes de paisatge associats amb ells es 
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proposen mesures de protecció específica per aquests reductes. La zona de protecció 
específica de reductes comprèn:

a) Per una banda, totes aquelles unitats de cultiu segons la parcel·la cadastral, 
on es troben oliveres amb un perímetre igual o superior als 150 cm, a 130 cm d’alça-
da. Dins d’aquestes unitats de cultiu, queden protegides totes les oliveres amb aques-
tes característiques. La protecció de la resta d’oliveres dins la unitat de cultiu resta 
subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol cas, no pot 
haver canvi de cultiu dins la unitat de cultiu o parcel·la cadastral.

b) Per altra banda, una zona «tampó» al voltant de les unitats de cultiu definides 
a l’apartat a). La grandària que han de tenir i la modificació del cultiu d’aquestes 
zones queda sotmesa a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. Tindrà priori-
tat el manteniment del cultiu de l’olivera, per tal que no hi hagi una modificació del 
paisatge tradicional en aquestes zones al voltant d’aquests reductes.

Les finques d’oliveres incloses dins d’aquests reductes també haurien de gaudir 
d’uns beneficis que s’hauran de valorar.

Promoció
3. El Departament de Territori i Sostenibilitat promourà la imatge del paisatge 

d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i olivars monumentals i dels 
seus productes, fins i tot aquells amb fins turístics.

4. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social, ambien-
tal i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament d’Em-
presa i Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, prèvia consulta amb la Comissió Tècnica de la protecció 
de les oliveres i oliverars monumentals a què es fa referència a l’article 4, promourà 
un projecte específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa dins 
d’un any a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

5. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successi-
ves modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en 
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la 
mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteni-
ment de la producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i am-
biental i/o en risc d’abandonament.

6. Els principals destinataris de tots els recursos i ajudes seran els propietaris, 
evitant al màxim els intermediaris.

Esmena 110
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
D’addició de tres nous punts a l’article 9

1. A les unitats de cultiu protegides en funció d’allò establert en el punt 3 de l’ar-
ticle 3 gaudiran de les següents franges de protecció addicional:

a) Una zona de protecció de 150 m comptats des del perímetre de cadascuna de 
les unitats de cultiu que compleixen el punt 3 de l’article 3. Dins d’aquestes zones de 
protecció queden protegides totes les oliveres que amb un perímetre de tronc igual o 
superior a 100 cm a 130 cm d’alçada. La conservació de la resta d’exemplars de la 
finca resta subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol 
cas, no pot haver canvi de cultiu dins d’aquesta zona de protecció.

b) Una zona de protecció de 150 m a partir de la zona demarcada a l’apartat a) 
anterior, amb un grau de protecció més flexible, on la transformació del cultiu queda 
supeditada a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En aquesta zona de pro-
tecció queden també protegides totes les oliveres amb un perímetre igual o superior 
als 100 cm, a 130 cm d’alçada.

c) Les finques d’oliveres incloses dins una zona tampó hauran de gaudir d’un ni-
vell de protecció similars que les oliveres monumentals.
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2. Els municipis que ha conseqüència de la modificació de finques han perdut 
grans zones de cultiu d’oliveres gaudiran de protecció específica amb l’objectiu 
d’evitar la pèrdua dels conreus que hi queden:

a) Totes aquelles unitats de cultiu segons la parcel·la cadastral, on es troben 
oliveres amb un perímetre igual o superior als 150 cm, a 130 cm d’alçada. Dins 
d’aquestes unitats de cultiu, queden protegides totes les oliveres amb aquestes carac-
terístiques. La protecció de la resta d’oliveres dins la unitat de cultiu resta subjecta 
a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol cas, no hi pot haver 
canvi de cultiu dins la unitat de cultiu o parcel·la cadastral.

b) Creació na zona «tampó» al voltant de les unitats de cultiu definides a l’apar-
tat a). La grandària que han de tenir i la modificació del cultiu d’aquestes zones 
queda sotmesa a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. Tindrà prioritat el 
manteniment del cultiu de l’olivera, per tal que no hi hagi una modificació del pai-
satge tradicional en aquestes zones al voltant d’aquests reductes.

c) La Comissió Tècnica valorarà el grau de protecció de les finques d’oliveres in-
closes dins d’aquests reductes.

Esmena 111
GP de Junts per Catalunya (11)
De modificació de l’article 9

1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 
de medi ambient i d’agricultura promourà la imatge del paisatge d’oliveres de Cata-
lunya i, en particular, de les oliveres i oliverars monumentals i dels seus productes, 
fins i tot aquells amb fins turístics.

2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge cultural, rural, social, ambien-
tal i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria de turisme, junt amb el o els Depar-
taments competents en matèria de medi ambient i d’agricultura, prèvia consulta amb 
la Comissió Tècnica Interdepartamental de la protecció de les oliveres i oliverars 
monumentals a què es fa referència a l’article 4, promourà un projecte específic de 
desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa dins d’un any a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. En el context d’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successives 
modificacions i reformes, el Govern de la Generalitat de Catalunya promourà ac-
cions en relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i fo-
restal de la mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de 
manteniment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor his-
tòric, cultural i ambiental i/o en risc d’abandonament.

Apartat 1
Esmena 112
GP Socialistes i Units per Avançar (34)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 

de medi ambient i d’agricultura promourà la imatge del paisatge d’oliveres de Cata-
lunya i, en particular, de les oliveres i oliverars monumentals i dels seus productes, 
fins i tot aquells amb fins turístics.
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Esmena 113
GP de Ciutadans (41)
De modificació i supressió de l’article 9.1

1. El Departament competent de Territori i Sostenibilitat promourà la imatge del 
paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i olivars oliverars 
monumentals i dels seus productes, fins i tot aquells amb fins turístics.

Apartat 2
Esmena 114
GP Socialistes i Units per Avançar (35)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
[...]
2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social, ambiental 

i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament de la Ge-
neralitat de Catalunya competent en matèria de turisme, junt amb el o els departa-
ments competents en matèria de medi ambient i d’agricultura, prèvia consulta amb 
la Comissió Tècnica de la protecció de les oliveres i oliverars monumentals a què es 
fa referència a l’article 4, promourà un projecte específic de desenvolupament turís-
tic, que s’ha de posar en marxa dins d’un any a partir de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

[...]

Esmena 115
GP de Ciutadans (42)
De modificació i supressió de l’article 9.2

2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge agrari històric, rural, social, 
ambiental i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, que és alhora 
històric, social i ambiental, el Departament competent en matèria de turisme d’Em-
presa i Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, en coordinació amb els departaments competents en 
matèria d’agricultura i medi ambient, prèvia consulta amb la Comissió Tècnica de 
la protecció de les oliveres i oliverars monumentals a què es fa referència a l’article 
4, promourà un projecte específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en 
marxa dins d’un any a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Apartat 3
Esmena 116
GP Republicà (11)
De supressió al punt 3 de l’article 9

3. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària i les successi-
ves modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en 
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la 
mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteni-
ment i producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i ambiental 
i/o en risc d’abandonament.

Esmena 117
GP Socialistes i Units per Avançar (36)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
[...]
3. En el context d’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successives 

modificacions i reformes, el Govern de la Generalitat promourà accions en relació 
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amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la mateixa 
Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteniment de la 
producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i ambiental i/o en 
risc d’abandonament.

Esmena 118
GP de Ciutadans (43)
D’addició a l’article 9.3

3. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successi-
ves modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en 
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de 
la mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de mante-
niment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor històric, 
cultural i ambiental i/o en risc d’abandonament.

Addició de nous apartats
Esmena 119
GP de Ciutadans (44)
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 9

4. La Comissió Tècnica haurà de valorar la creació d’un espai de protecció a 
l’entorn de les oliveres monumentals que es considerin que precisen de mesures de 
protecció específiques. A tal efecte la Comissió Tècnica pot crear espais de protec-
ció amb restriccions pel que fa a canvis de cultiu que hauran de ser equiparats a un 
Oliverar Monumental pel que fa als ajuts o subvencions.

Títol de l’article
Esmena 120
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
De modificació del títol de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres Protecció i promoció del paisatge 
d’oliveres.

Esmena 121
GP de Ciutadans (40)
D’addició al títol de l’article 9

Article 9. Promoció i protecció del paisatge d’oliveres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120 i 121 en els termes que reflecteix el 
predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esmena 114.

TEXT PRESENTAT

Article 10
La Generalitat, a través de les conselleries amb les competències en educació, 

medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres departaments, 
facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i olivars protegits, i 
de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de l’arbrat monu-
mental en circuits i currículums ecoeducatius.
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La conselleria amb competència en cultura crearà, conservarà i vetllarà el llegat 
olivarer mitjançant la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual que 
guardi per a futures generacions aquest patrimoni i la seva relació amb Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 122
GP Socialistes i Units per Avançar (38)
De modificació de l’article 10

Article 10
La Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents en educació, 

medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres departaments, 
facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i oliverars protegits, 
i de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de l’arbrat mo-
numental en circuits i currículums ecoeducatius.

El departament amb competència en cultura crearà, conservarà i vetllarà el lle-
gat olivarer mitjançant la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual 
que guardi per a futures generacions aquest patrimoni i la seva relació amb Cata-
lunya.

Esmena 123
GP de Ciutadans (46)
De modificació i supressió de l’article 10

La Generalitat, a través de les conselleries dels departaments amb les competèn-
cies en educació, medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres 
departaments, facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i oli-
vars oliverars protegits, i de la conscienciació per a la seva conservació, així com la 
inclusió de l’arbrat monumental en circuits i currículums ecoeducatius.

La conselleria El departament amb competència en cultura crearà, conservarà i 
vetllarà el llegat olivarer mitjançant la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i 
audiovisual que guardi per a futures generacions aquest patrimoni i la seva relació 
amb Catalunya.

Esmena 124
GP Republicà (12)
De supressió a l’article 10

La Generalitat, a través de les conselleries amb les competències en educació, 
medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres departaments, 
facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i olivars protegits, i 
de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de l’arbrat monu-
mental en circuits i currículums ecoeducatius.

Esmena 125
GP de Junts per Catalunya (12)
De modificació de l’article 10

La Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments competents en educa-
ció, cultura, medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres De-
partaments, facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i oliverars 
protegits, i de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de 
l’arbrat monumental en circuits i currículums ecoeducatius. El Departament amb 
competència en cultura crearà, conservarà i vetllarà el llegat olivarer mitjançant la 
creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual que guardi per a futures 
generacions aquest patrimoni i la seva relació amb Catalunya.
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Títol de l’article
Esmena 126
GP Socialistes i Units per Avançar (37)
De modificació del títol de l’article 10

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat olivarer

Esmena 127
GP de Ciutadans (45)
Modificació del títol de l’article 10

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat olivarer.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 122, 123, 124, 125, 126 i 127 en els termes que reflecteix el predictamen annex.

Títol III. Prohibicions, exempcions i règim sancionador

TEXT PRESENTAT

Article 11. Prohibicions
Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar oliveres monumentals 

incloses en la llista a què es fa referència a l’article 6.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 128
GP Socialistes i Units per Avançar (39)
De modificació de l’article 11

Article 11. Prohibicions
Està prohibit malmetre, matar, arrancar i comercialitzar oliveres monumentals 

incloses en la llista a què es fa referència a l’article 6.

Esmena 129
GP de Ciutadans (47)
De modificació i supressió del primer paràgraf de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar Queden prohibides to-
tes aquelles activitats que directa o indirectament puguin afectar negativament les 
oliveres i oliverars monumentals incloses en la llista al catàleg a què es fa referència 
a l’article 6:

Esmena 130
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
De supressió i addició de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar oliveres monumentals 
incloses en la llista a què es fa referència a l’article 6 protegides per aquesta llei.

Esmena 131
GP de Junts per Catalunya (13)
De modificació de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar, arrancar i comercialitzar oliveres mo-
numentals protegides genèricament per aquesta llei.
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Esmena 132
GP de Catalunya en Comú Podem (21)
De modificació i addició de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar oliveres monumentals 
protegides genèricament per aquesta llei.

1. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar a les oliveres i olivars protegits, 
i també modificar físicament o químicament i ‘entorn de manera que es provoquen 
danys als exemplars. En cada exemplar d’olivera es permetran els treballs agrícoles 
que pertoquen pel cultiu d’aquests arbres (esporga,etc.). S’informarà als propietaris/
es de les bones pràctiques a realitzar per a cuidar i mantenir aquest arbres d’una 
forma sostenible, marcant uns límits a I ‘esporga i conservant els cimals. Pel que fa 
als aprofitaments turístics, I’oleoturisme en aquest espai, també s’informarà a que 
ho gestioni de les bones pràctiques a tenir en compte durant totes les visites, tant 
amb guia com per lliure i n’hauran d’informar als visitants/es. Al mateix temps, per 
a que en siguin coneixedors directes, s’informarà de la present llei als propietaris, 
gestors, viveristes i comerciants d’oliveres.

2. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç; o la transacció d’aquest hagin estat arrencats 
tant a Catalunya com a l’exterior.

3. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significa-
tivament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars.

En els oliverars monumentals hi estarà prohibida la instal·lació de cap infraes-
tructura o element que distorsioni l’estètica. Hi són prohibits els cartells publicitaris. 
Queden exclosos d’aquesta prohibició els cartells o plafons, amb finalitat didàctica 
o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals i 
dels oliverars. Aquests cartells hauran de ser de mida reduïda i de característiques 
que s’adaptin a I ‘entorn per tal de reduir-ne el seu impacte.

4. Modificar la fisonomia i estructura del paisatge agrari dels oliverars monu-
mentals.

5. No permetre I’ accés als tècnics i el personal de l’administració degudament 
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

6. Realitzar qualsevol acció que pugi malmetre els elements patrimonials lligats 
a I’ activitats agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjunbs, 
cisternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals 
o altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides dels punts 1 i 2 de I’ ar-
ticle 3, punts 1 i 2 de l’article 9, i de l’apartat e) de l’article 4.

7. Queden també prohibides tota aquelles altres activitats que directa o indirec-
tament puguin afectar de forma negativa les oliveres o els oliverars monumentals 
contemplats en la present llei.

Addició de nous apartats
Esmena 133
GP de Ciutadans (48)
D’addició d’un apartat 1 a l’article 11

1. Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres, i també modificar física o 
químicament l’entorn de manera que es provoquin danys als exemplars protegits.

Esmena 134
GP de Ciutadans (49)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 11

2. Arrancar o trasplantar les oliveres, i també la tinença d’exemplars arrancats i 
el comerç o la transacció d’aquests.
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Esmena 135
GP de Ciutadans (50)
D’addició d’un apartat 3 a l’article 11

3. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar el tronc, 
el brancatge o les arrels de les oliveres protegides.

Esmena 136
GP de Ciutadans (51)
D’addició d’un apartat 4 a l’article 11

4. La instal·lació d’estructures o elements que distorsionin l’estètica, com ara 
cartells o plafons publicitaris, a excepció de cartells amb finalitat didàctica o di-
vulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, i que 
hauran de ser de mida reduïda per tal de minimitzar l’impacte visual.

Esmena 137
GP de Ciutadans (52)
D’addició d’un apartat 5 a l’article 11

5. Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sen-
se l’autorització de la Comissió Tècnica.

Esmena 138
GP de Ciutadans (53)
D’addició d’un apartat 6 a l’article 11

6. No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament 
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

Esmena 139
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
D’addició de nous punts a l’article 11

2. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i olivars pro-
tegits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es pro-
voquen danys als exemplars. En cada exemplar d’olivera es permetran els treballs 
agrícoles que pertoquen pel cultiu d’aquests arbres. S’informarà als propietaris/es 
de les bones pràctiques a realitzar per a cuidar i mantenir aquests arbres d’una for-
ma sostenible, marcant uns límits a l’esporga i conservant els cimals. Pel que fa als 
aprofitaments turístics, l’oleoturisme en aquests espais, també s’informarà a qui ho 
gestioni de les bones pràctiques a tenir en compte durant totes les visites, tant amb 
guia com per lliure i n’hauran d’informar als visitants/es. Al mateix temps, per a que 
en siguin coneixedors directes, s’informarà de la present llei als propietaris, gestors, 
viveristes i comerciants d’oliveres.

3. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç; o la transacció d’aquests hagin estat arrencats 
tant a Catalunya com a l’exterior.

4. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significa-
tivament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars. En els oliverars 
monumentals hi estarà prohibida la instal·lació de cap infraestructura o element 
que en distorsioni l’estètica. Hi són prohibits els cartells publicitaris. Queden exclo-
sos d’aquesta prohibició els cartells o plafons, amb finalitat didàctica o divulgativa 
lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals i dels oliverars. 
Aquests cartells hauran de ser de mida reduïda i de característiques que s’adaptin a 
l’entorn per tal de reduir-ne el seu impacte.
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5. Modificar la fisonomia i estructura del paisatge agrari dels oliverars monu-
mentals.

6 .No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament 
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

7. Realitzar qualsevol acció que pugui malmetre els elements patrimonials lligats 
a l’activitat agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjubs, cis-
ternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals o 
altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides dels punts 1 i 2 de l’article 
3, punts 1 i 2 de l’article 9, i de l’apartat e) de l’article 4.

8. Queden també prohibides tota aquelles altres activitats que directa o indirec-
tament puguin afectar de forma negativa les oliveres o els oliverars monumentals 
contemplats en la present llei.

Addició de nous articles
Esmena 140
GP de Junts per Catalunya (14)
D’addició d’un nou article 11bis

Article 11bis Deure de conservació
Les oliveres i oliverars han de ser conservats pels seus propietaris i titulars així 

com preservar-les per assegurar la integritat del seu valor cultural.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138 i 140 en els termes que reflecteix el pre-
dictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-
na 128.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Exempcions
1. Per als oliverars i les oliveres monumentals a què fa referència l’article 6, es 

podrà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només per motius d’in-
terès general o per obres quin procediment d’autorització s’hagi completat en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les plantes a les quals fa 
referència l’apartat 1 per a vivers i/o objectes ornamentals.

3. Es poden concedir excepcions només després d’obtenir el dictamen vinculant 
de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, que consisteix a avaluar 
si les condicions que poden permetre l’eliminació, els seus propòsits, l’absència do-
cumentada de solucions alternatives, l’existència d’un projecte específic de replan-
tació ho determinen.

4. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant dos 
anys improrrogables.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 141
GP de Junts per Catalunya (15)
De modificació de l’article 12

1. Per als oliverars i a les oliveres i oliverars monumentals a què fa referència 
l’article 3 i 6, es podrà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només 
per motius d’interès general o per als titulars que justifiquin una situació especial, 



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 39 

on sigui necessari que es desprenguin d’aquestes oliveres; o, també per actuacions 
el procediment d’autorització de les quals s’hagi completat en la data d’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les oliveres monumentals 
a les quals fa referència l’apartat 1 per a vivers i/o objectes ornamentals.

3. Es poden concedir excepcions només després d’obtenir el dictamen vinculant 
de la Comissió Tècnica Interdepartamental a la que es fa referència a l’article 4, que 
consisteix a avaluar si les condicions que poden permetre l’eliminació, els seus pro-
pòsits, l’absència documentada de solucions alternatives i l’existència d’un projecte 
específic de replantació ho determinen.

4. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant dos 
anys improrrogables.

Apartat 1
Esmena 142
GP Socialistes i Units per Avançar (40)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 12

Article 12. Exempcions
1. Per a les oliveres i oliverars monumentals a què fa referència l’article 6, es po-

drà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només per motius d’interès 
general o per actuacions quin procediment d’autorització s’hagi completat en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei.

[...]

Esmena 143
GP de Ciutadans (54)
De modificació i supressió a l’article 12

1. Per als oliverars i les oliveres monumentals a què fa referència l’article 6, es 
podràn concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 per motius d’interès ge-
neral o per als productors/ propietaris que justifiquin una situació especial, on sigui 
necessari que es desprenguin d’aquestes oliveres. En aquest cas l’administració se’n 
farà càrrec i compensarà de forma adient la pèrdua de la seva propietat. Només per 
motius d’interès general o per obres quin procediment d’autorització s’hagi comple-
tat en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 144
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
De supressió del punt 1 de l’article 12

1. Per als oliverars i les oliveres monumentals a què fa referència l’article 6, es 
podrà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només per motius d’in-
terès general o per obres quin procediment d’autorització s’hagi completat en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Apartat 2
Esmena 145
GP de Ciutadans (55)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 12

2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les plantes a les quals fa 
referència l’apartat 1 per vivers i/o objectes ornamentals.



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 40

Esmena 146
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
De supressió del punt 2 de l’article 12

Esmena 147
GP Socialistes i Units per Avançar (41)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Exempcions
[...]
2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les oliveres monumentals 

a les quals fa referència l’apartat 1 per a vivers i/o objectes ornamentals.
[...]

Apartat 3
No hi ha cap esmena presentada.

Apartat 4
Esmena 148
GP de Ciutadans (56)
De supressió a l’apartat 4 de l’article 12

4. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant dos 
anys improrrogables.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 141, 143, 144, 145, 146 i 148 en els termes que reflecteix el predictamen annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de les es-
menes 142 i 147.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Reposició d’oliveres monumentals
L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12 és 

responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 149
GP de Catalunya en Comú Podem (22)
De modificació i addició de l’article 13

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12 és 
responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora i comptarà amb una supervisió 
per part de tècnics de la Generalitat. A més a més, la replantació haurà de ser el 
més prop possible de la zona on han estat arrencades i haurà de quedar clar qui es 
responsabilitzarà de cuidar-les per a que puguin sobreviure.

Esmena 150
GP de Ciutadans (57)
D’addició a l’article 13

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12 
és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora en exclusiva, i a tal efecte, 
el treball de transplantament d’exemplars haurà d’executar-se amb la prioritat de 
garantir la supervivència i bon estat de l’olivera monumental i amb la participació 
d’empreses de provada experiència i qualificació tècnica en aquest tipus de treball.
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Esmena 151
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
D’addició a l’article 13

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12 
és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora que se sotmetrà al control i 
supervisió per part de tècnics de la Generalitat. Es farà el més a prop possible de la 
zona on han estat arrencades i l’empresa constructora haurà de garantir les cures 
necessàries per a la seva supervivència.

Addició de nous apartats
Esmena 152
GP de Ciutadans (60)
D’addició d’un apartat 1bis a l’article 13

1bis. En les finques amb oliveres monumentals, en el cas de que es vulgui fer una 
transformació per realitzar una nova plantació d’oliveres, previ dictamen favorable 
de la Comissió Tècnica prevista a l’article 4, s’autoritzarà el reagrupament dintre de 
la mateixa finca de les oliveres monumentals existents, que deuran seguir tenint les 
actuacions de conservació específiques per a elles i, si cal, diferents de la resta de 
la finca. Aquestes actuacions de reagrupament i trasllat dintre de la mateixa finca 
rebran un ajut per les despeses hagudes amb càrrec a la partida prevista a l’article 
24 d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 150, 151 i 152 en els termes que reflecteix el predictamen annex.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Obres de millora de la terra
1. Els treballs de millora de terres permesos als terrenys amb una presència sig-

nificativa d’oliveres monumentals incloses a la llista a què fa referència l’article 6 
són només les de l’oliverar o les que preveuen la producció de cultius associats que 
es realitzin sense causar dany a les plantes existents.

2. El reagrupament s’ha d’efectuar amb oliveres de varietat local i/o varietats 
previstes per la normativa de producció corresponent de la DOP.

3. En els oliverars monumentals també es pot permetre, si es requereix un nom-
bre limitat d’oliveres monumentals dins d’una mateixa parcel·la cadastral, la realit-
zació de petites obres al servei de l’activitat agrícola.

4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Co-
missió a què es refereix l’article 4.

5. Les autoritzacions es publiquen de la mateixa manera que els plans de millora.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 153
GP de Junts per Catalunya (16)
De modificació de l’article 14

Article 14. Actuacions de conservació i aprofitament
1. Amb la finalitat que les finques on estan situades les oliveres i oliverars mo-

numentals es mantinguin en producció i que els seus titulars i/o propietaris puguin 
obtenir les rendes pel seu treball, queden autoritzades totes les actuacions de con-
servació i aprofitament habituals als oliverars, tant a la finca com a les oliveres: les 
podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris, la recol·lecció de les oli-

Fascicle segon
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ves, etc., i també les necessàries per a la producció de cultius associats, però sempre 
que no posin en perill la supervivència de les oliveres protegides.

2. En les finques amb oliveres monumentals, en el cas que es vulgui fer una trans-
formació per realitzar una nova plantació, previ dictamen favorable de la Comis-
sió Tècnica Interdepartamental prevista a l’article 4, s’autoritzarà el reagrupament 
dintre de la mateixa finca de les oliveres monumentals existents, que deuran seguir 
tenint les actuacions de conservació específiques per elles i, si cal, diferents de la 
resta de la finca.

3. En els oliverars monumentals també es pot permetre, si es requereix un nom-
bre limitat d’oliveres monumentals dins d’una mateixa parcel·la cadastral, la realit-
zació de petites obres al servei de l’activitat agrícola.

4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Co-
missió a què es refereix l’article 4.

5. Les autoritzacions previstes al paràgraf 2. d’aquest article es publicaran de la 
mateixa manera que el plans de millora.

Apartat 1
Esmena 154
GP Socialistes i Units per Avançar (42)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 14

Article 14. Actuacions de conservació i aprofitament
1. Amb la finalitat que les finques on estan situades les oliveres i oliverars monu-

mentals es mantinguin en producció i que els seus propietaris puguin obtenir rendes 
pel seu treball, queden autoritzades totes les actuacions de conservació i aprofita-
ment habituals als oliverars, tant a la finca com a les oliveres: les podes lleus i de 
fructificació, els tractaments fitosanitaris, la recol·lecció de les olives, etc., i també 
les necessàries per a la producció de cultius associats, però sempre que no posin en 
perill la supervivència de les oliveres protegides

[...]

Esmena 155
GP de Ciutadans (59)
De supressió y addició a l’article 14.1

1. Els treballs de millora de terres permesos als terrenys amb una presència sig-
nificativa d’oliveres monumentals incloses a la llista a què fa referència l’article 6 
són només les de l’oliverar o les que preveuen la producció de cultius associats que 
es realitzin sense causar dany a les plantes existents.

1. Per tal d’afavorir el manteniment de l’activitat agrària de i amb la finalitat que 
les finques on estan situades les oliveres monumentals incloses a la llista a què fa re-
ferència l’article 6 es mantinguin en producció i que els seus titulars puguin obtenir 
les rendes pel seu treball, queden autoritzades totes les tasques pròpies del conreu, 
tant a la finca com a les oliveres, com és la poda de conservació i de fructificació, 
els tractaments fitosanitaris, la recol·lecció de les olives, entre moltes altres opera-
cions. També les necessàries per a la producció de cultius associats sempre que no 
perjudiquin les oliveres protegides.

Apartat 2
Esmena 156
GP Socialistes i Units per Avançar (43)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 14

Article 14. Actuacions de conservació i aprofitament
[...]
2. En les finques amb oliveres monumentals, en el cas de que es vulgui fer una 

transformació per realitzar una nova plantació, previ dictamen favorable de la Co-
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missió Tècnica prevista a l’article 4, s’autoritzarà el reagrupament dintre de la ma-
teixa finca de les oliveres monumentals existents, que deuran seguir tenint les actua-
cions de conservació específiques per elles i, si cal, diferents de la resta de la finca. 
Aquestes actuacions de reagrupament i trasllat dintre de la mateixa finca rebran un 
ajut per les despeses hagudes amb càrrec a la partida prevista a l’article 24 d’aques-
ta llei.

[...]

Esmena 157
GP de Ciutadans (61)
De modificació y supressió a l’article 14.2

2. El reagrupament La plantació d’oliveres en finques amb oliveres monumentals 
s’ha d’efectuar amb oliveres de varietat local i/o varietats previstes per la normativa 
de producció corresponent de la DOP.

Apartats 3, 4 i 5
Esmena 158
GP Socialistes i Units per Avançar (44)
De supressió dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 14

Article 14. Obres de millora de la terra
[...]
3. En els oliverars monumentals també es pot permetre, si es requereix un nom-

bre limitat d’oliveres monumentals dins d’una mateixa parcel·la cadastral, la realit-
zació de petites obres al servei de l’activitat agrícola.

4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Co-
missió a què es refereix l’article 4.

5. Les autoritzacions es publiquen de la mateixa manera que els plans de millora.

Esmena 159
GP de Ciutadans (63)
De supressió de l’article 14.4

4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Co-
missió a què es refereix l’article 4.

Esmena 160
GP de Ciutadans (64)
De supressió de l’article 14.5

5. Les autoritzacions es publiquen de la mateixa manera que els plans de millora.

Esmena 161
GP de Ciutadans (62)
De modificació i supressió a l’article 14.3

3. En els oliverars A les finques amb oliveres monumentals també es pot perme-
tre, si es requereix un nombre limitat d’oliveres monumentals la realització de peti-
tes obres o actuacions de millora al servei de l’activitat agrícola sempre que aquestes 
no perjudiquin l’estat de conservació de les oliveres monumentals.

Títol de l’article
Esmena 162
GP de Ciutadans (58)
De modificació i supressió del títol de l’article 14

Article 14. Obres de millora de la terra Treballs de millora de l’explotació.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional que incorpora les esme-
nes 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161 i 162 en els termes que reflecteix el predicta-
men annex.

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-
na 154.

El ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 155.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Transmissió
1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats, 

el comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals. Queda 
exclòs d’aquest apartat la venda o transacció lligada a la transferència de la propie-
tat del terreny en tant que l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació.

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades 
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han es-
tat trasplantades jo no es podran moure del mateix espai, per no causar-los-hi més 
danys.

3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts 
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aques-
ta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals 
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos 
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art. 
16 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat de Catalunya 
podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc. i que ro-
manen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la 
Generalitat exercirà el dret de tempteig i retracte.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 163
GP de Junts per Catalunya (17)
De modificació de l’article 15

1. Queda prohibit l’extracció, trasplantament i tinència d’exemplars arrencats, el 
comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals. Queda 
exclòs d’aquest apartat la venda o transacció lligada a la transferència de la propie-
tat del terreny en tant que l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació.

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades 
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han estat 
trasplantades jo ja no es podran moure del mateix espai, per no causarlos-hi més 
danys, llevat d’autorització de la Comissió Interdepartamental.

3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts 
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aques-
ta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals 
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos 
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art. 
20 d’aquesta llei. En el termini de dos anys el govern de la Generalitat de Catalunya 
i els ens locals podran exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

4. Les oliveres i oliverars monumentals que són propietat de vivers, gardens etc. 
i que romanen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern 
de la Generalitat de Catalunya i els ens locals podran exercir el dret de tempteig i 
retracte.
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Apartat 1
Esmena 164
GP de Catalunya en Comú Podem (23)
De modificació i addició del punt 1 de l’article 15

1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats, 
el comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals que 
hagin estat arrencades a Catalunya o a l’exterior. Queda exclòs d’aquest apartat la 
venda o transacció lligada a la transferència de la propietat del terreny en tant que 
l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació.

Esmena 165
GP de Ciutadans (65)
De supressió i addicció de l’article 15 apartat 1

1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats, 
el comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals. Queda 
exclòs d’aquest apartat la venda o transacció lligada a la transferència de la propie-
tat del terreny en tant que l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació 
i la comercialització dels exemplars que, a data d’aprovació d’aquesta llei, ja hi es-
taven arrancades i ubicades a vivers, centres de jardineria, etc. degudament docu-
mentades.

Esmena 166
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
D’addició del punt 1 de l’article 15

1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats, el 
comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals que hagin 
estat arrencades a Catalunya. Queda exclòs d’aquest apartat la venda o transacció 
lligada a la transferència de la propietat del terreny en tant que l’exemplar o exem-
plars romanguin a la mateixa ubicació.

Apartat 2
Esmena 167
GP de Catalunya en Comú Podem (24)
De modificació del punt 2 de l’article 15

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades 
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han estat 
trasplantades, per tant, la comissió tècnica estudiarà i dictaminarà, en el cas que les 
oliveres corrin algun perill, la viabilitat o no d’un trasllat.

Esmena 168
GP de Ciutadans (66)
De supressió i modificació de l’article 15 apartat 2

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades 
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han es-
tat trasplantades jo no es podran moure del mateix espai, per no causar-los-hi més 
danys no són objecte d’aquesta llei i no s’inclouran al catàleg llevat dels exemplars 
que la Comissió Tècnica establerta a l’article 4 consideri adient incorporar.

Esmena 169
GP Republicà (13)
D’addició al punt 2 de l’article 15

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades 
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han es-
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tat trasplantades jo no es podran moure del mateix espai, per no causar-los-hi més 
danys, llevat d’autorització de la Comissió Tècnica.

Esmena 170
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
De supressió i addició del punt 2 de l’article 15

2. La Comissió Tècnica estudiarà i dictaminarà, en el cas que les oliveres corrin 
algun perill, la viabilitat o no d’un trasllat. Les oliveres monumentals que en el seu 
dia van ser arrancades i trasplantades fora del seu espai originari, i que estan en un 
jardí o un altre espai al qual han estat trasplantades ja no es podran moure del ma-
teix espai, per no causar-los-hi més danys.

Apartat 3
Esmena 171
GP Socialistes i Units per Avançar (45)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 15

Article 15. Transmissió
[...]
3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc., a l’espera de ser venuts 

i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aques-
ta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals 
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos 
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art. 
20 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat de Catalunya 
podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

[...]

Esmena 172
GP de Ciutadans (67)
De supressió i modificació de l’article 15 apartat 3

3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts 
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aques-
ta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals 
que tenen a les seves instal·lacions, a fi i efecte de tenir documentat i poder autoritzar 
la seva comercialització de manera excepcional. en el cas de no fer-ho i prèvia ins-
pecció pel cos d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt 
greus en el art.16 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat 
de Catalunya podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

Esmena 173
GP Republicà (14)
De supressió al punt 3 de l’article 15

3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts 
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aques-
ta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals 
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos 
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art. 
16 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat de Catalunya 
podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.
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Apartat 4
Esmena 174
GP Socialistes i Units per Avançar (46)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 15

Article 15. Transmissió
[...]
4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc. i que ro-

manen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la 
Generalitat de Catalunya exercirà el dret de tempteig i retracte.

Esmena 175
GP de Ciutadans (68)
D’addició a l’article 15.4

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc. i que ro-
manen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la 
Generalitat exercirà, en un termini de 30 dies des de l’aprovació d’aquesta llei, el 
dret de tempteig i retracte, al igual que també els ens locals podran exercir-lo. En 
cas contrari la Generalitat, a través del departament competent, compensarà econò-
micament al propietari de les oliveres per la inversió feta i el lucre cessant atès que 
l’activitat va ser formalitzada sense que existís cap figura de protecció.

Esmena 176
GP Republicà (15)
D’addició al punt 4 de l’article 15

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc. i que ro-
manen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la 
Generalitat exercirà el dret de tempteig i retracte, establint compensacions pels vi-
vers i gardens que les hagin adquirit, equivalents al cost que n’hagin pagat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 163, amb 
relació a l’apartat 3 de l’article 15, que consisteix en acceptar parcialment l’esmena 
pel que fa al termini de dos anys, amb el redactat següent:

«3. [...] com a molt greus en el art. 16 d’aquesta llei. En el termini de dos anys el 
govern de la Generalitat de Catalunya podrà exercir el dret de tempteig i retracte 
sobre aquests exemplars.

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 168 i 
169, amb relació a l’apartat 2 de l’article 15, amb el redactat següent:

«2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplanta-
des fora dels eu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al que han 
estat trasplantades, ja no es podran moure del mateix espai per no causar-los-hi més 
danys, i s’inclouran al catàleg llevat dels exemplars que la Comissió Tècnica esta-
blerta a l’article 4 consideri adient incorporar.»

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 176, amb 
relació a l’apartat 4 de l’article 15, amb el redactat següent:

«4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens, etc. i que ro-
manen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí ui el govern de la 
Generalitat exercirà el dret de tempteig i retracte, establint compensacions pels vi-
vers i gardens que les hagin adquirit, equivalents al cost que n’hagin pagat. La Co-
missió Tècnica decidirà la seva ubicació.»

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de les es-
menes 171 i 174.

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de les esmenes 165, 172 i 175.
La ponent del GP Republicà anuncia la retirada de l’esmena 173.
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TEXT PRESENTAT

Article 16. Funcions de control i vigilància
Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delega-

des al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les activitats de control també poden ser 
dutes a terme per la policia autonòmica i municipal.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 177
GP Socialistes i Units per Avançar (47)
De modificació de l’article 16

Article 16. Funcions de control i vigilància
Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delega-

des al cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Les activitats de control 
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica, municipal i altres cossos 
policial.

Esmena 178
GP de Ciutadans (69)
De supressió i modificació de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan dele-
gades al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les encara que les activitats de control 
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica i municipal altres cossos 
policials de manera coordinada.

Esmena 179
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
De modificació i supressió de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delega-
des al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les activitats de control també poden ser 
dutes a terme per la policia autonòmica i municipal pels diferents cossos policials.

Esmena 180
GP de Junts per Catalunya (18)
De modificació de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delega-
des al cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Les activitats de control 
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica i municipal.

Esmena 181
GP de Catalunya en Comú Podem (25)
D’addició de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delega-
des al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les activitats de control també poden ser 
dutes a terme per la policia autonòmica i municipal o altres cossos policials.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 177, 
178, 179, 180 i 181, amb relació a l’article 16, amb el redactat següent:

«Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delega-
des al cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Les activitats de control 
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica, municipal i altres cossos 
policials de manera coordinada.»
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TEXT PRESENTAT

Article 17. Denúncies
1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent a la 

conselleria competent en matèria de medi ambient i dels ajuntaments de totes les 
actuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin constituir una in-
fracció d’aquesta llei.

2. La vulneració per acció o omissió voluntària de les prescripcions contingudes 
en aquesta llei tindrà la consideració d’infracció administrativa i motivarà, amb la 
instrucció prèvia de l’expedient administratiu oportú, la imposició de sancions als 
responsables, tot això amb independència de les responsabilitats civils, penals o 
d’altre ordre en què puguin incórrer els infractors.

3. En els supòsits en què s’apreciï un fet que pugui ser constitutiu de delicte o fal-
ta, es posarà en coneixement de l’òrgan judicial competent i, mentre l’autoritat judi-
cial en tingui coneixement, se suspendrà el procediment administratiu sancionador.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 182
GP Socialistes i Units per Avançar (48)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 17

Article 17. Denúncies
1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent al 

departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments totes les ac-
tuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin constituir una in-
fracció d’aquesta llei.

[...]

Esmena 183
GP de Ciutadans (70)
De supressió i modificació de l’article 17.1

1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent a la 
Conselleria al departament competent en matèria de medi ambient i dels ajunta-
ments de totes les actuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin 
constituir una infracció d’aquesta llei.

Esmena 184
GP de Junts per Catalunya (19)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 17

1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent al 
Departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments de totes les 
actuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin constituir una in-
fracció d’aquesta llei.

Apartats 2 i 3
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 182, 183 i 184.
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TEXT PRESENTAT

Article 18. Classificació d’infraccions
1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i olivars pro-

te– gits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es pro-
voquen danys als exemplars.

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.

2. Són infraccions administratives greus:
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significa-

tivament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars.
b. No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament 

acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

3. Constituiran infraccions administratives lleus l’incompliment de qualsevol al-
tre precepte d’aquesta llei o dels que per a desenvolupar-la es fixin reglamentària-
ment.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 185
GP de Junts per Catalunya (20)
De modificació de l’article 18

1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Danyar, mutilar, Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i oliverars 

protegits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es 
provoquin danys als exemplars.

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i oliverars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.

2. Són infraccions administratives greus
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significa-

tivament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars monumentals.
b. No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament 

acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

3. Constituiran infraccions administratives lleus l’incompliment de qualsevol al-
tre precepte d’aquesta llei o dels que per a desenvolupar-la es fixin reglamentària-
ment.

Apartat 1
Esmena 186
GP Socialistes i Units per Avançar (49)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 18

Article 18. Classificació d’infraccions
1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i oliverars protegits, i també 

modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es provoquin danys als 
exemplars.

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i oliverars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.

[...]
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Lletra A
Esmena 187
GP de Ciutadans (71)
De supressió i modificació de l’article 18.1 apartat a

a. Danyar, mutilar, Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i olivars oli-
verars protegits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera 
que es provoquen provoquin danys als exemplars.

Lletra B
Esmena 188
GP de Catalunya en Comú Podem (26)
De modificació de l’apartat b) del punt 1 de l’article 18

b) Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença d’exem-
plars arrancats tant a Catalunya com a l’exterior i el comerç o la transacció d’aquests.

Esmena 189
GP de Ciutadans (72)
De supressió a l’article 18.1 apartat b

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.

Esmena 190
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
D’addició a l’apartat b) del punt 1 de l’article 18

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença 
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests hagin estat arrencats 
tant a Catalunya o a altres indrets.

Apartat 2
Lletra A
Esmena 191
GP Socialistes i Units per Avançar (50)
D’addició d’un incís a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 18

Article 18. Classificació d’infraccions
[...]
2. Són infraccions administratives greus:
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significa-

tivament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars monumentals.
[...]

Esmena 192
GP de Ciutadans (73)
De supressió i modificació de l’article 18.2 apartat a

a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar signifi-
cativament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars protegides.

Addició de noves lletres
Esmena 193
GP de Ciutadans (74)
D’addició a l’article 18.2

a-bis. La instal·lació d’estructures o elements que distorsionin l’estètica de l’oli-
verar, com ara cartells o plafons publicitaris, a excepció de cartells amb finalitat 
didàctica o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monu-
mentals, i que hauran de ser de mida reduïda per tal de minimitzar l’impacte visual.
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Esmena 194
GP de Ciutadans (75)
D’addició a l’article 18.2

a-tris. Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals 
o malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional 
sense l’autorització de la Comissió Tècnica.

Lletra B
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves lletres
Esmena 195
GP de Catalunya en Comú Podem (27)
D’addició de un nou apartat del punt 2 de l’article 18

c) Realitzar qualsevol acció que pugi malmetre els elements patrimonials lligats 
a l’activitat agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjubs, cis-
ternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals o 
altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides.

Esmena 196
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (32)
D’addició de l’apartat c) del punt 2 de l’article 18

c) Realitzar qualsevol acció que pugui malmetre els elements patrimonials lligats 
a l’activitat agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjubs, cis-
ternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals o 
altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides.

Apartat 3
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous apartats
Esmena 197
GP de Ciutadans (76)
D’addició d’un nou apartat número 4 a l’article 18

4. La Comissió Técnica autoritzarà totes aquelles excepcions que, per imperatiu 
legal relatiu a reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin d’efectuar sobre les oliveres 
monumentals protegides.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 185, 186 i 187, amb la inclusió 
de les esmenes tècniques següents:

– A l’apartat 1a), substituir «donar mort» per «causar la mort».
– Als apartats 1a) i 1b) substituir «oliveres i oliverars» per «oliveres o oliverars».
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 192, 193 i 194.
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 197, con-

sistent en addicionar un nou apartat 4 a l’article 18, amb el redactat següent:
«4. La Comissió Tècnica autoritzarà excepcionalment totes aquelles actuacions 

que, per imperatiu legal relatiu a reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin d’efectu-
ar sobre les oliveres monumentals protegides i que comportin la realització d’alguna 
infracció a la qual es refereix aquest article.»

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 189.
El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esmena 191.
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TEXT PRESENTAT

Article 19. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions previstes en aquesta llei prescriuran a l’any les lleus, als dos 

anys les greus i als tres anys les molt greus.
2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què la in-

fracció s’hagués comès. En les infraccions derivades d’una activitat continuada, la 
data inicial del còmput serà la d’acabament de l’activitat o la del darrer acte en què 
la infracció es consuma.

3. La iniciació amb coneixement de l’interessat del procediment sancionador in-
terromprà el còmput del termini de prescripció.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 198
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
De modificació del punt 1 de l’article 19

1. Les infraccions lleus previstes en aquesta llei prescriuran als cinc anys l’any 
les lleus, als dos anys les greus i als tres anys les molt greus.

Apartat 2
Esmena 199
GP Socialistes i Units per Avançar (51)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 19

Article 19. Prescripció de les infraccions
[...]
2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què es tingui 

coneixement de la infracció. En les infraccions derivades d’una activitat continuada, 
la data inicial del còmput serà la d’acabament de l’activitat o la del darrer acte en 
què la infracció es consuma.

[...]

Esmena 200
GP de Ciutadans (77)
De supressió i modificació de l’article 19.2

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què l’òrgan 
competent en tingui coneixement. la infracció s’hagués comès. En les infraccions 
derivades d’una activitat continuada, la data inicial del còmput serà la d’acabament 
de l’activitat o la del darrer acte en què la infracció es consuma.

Esmena 201
GP de Junts per Catalunya (21)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 19

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què es tingui 
coneixement de la infracció. En les infraccions derivades d’una activitat continuada, 
la data inicial del còmput serà la d’acabament de l’activitat o la del darrer acte en 
què la infracció es consuma.

Apartat 3
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 200.
La ponent del GP de Junts per Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 201.
El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esmena 199.
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TEXT PRESENTAT

Article 20. Sancions aplicables
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les san-

cions següents:
a) Multa de fins a 18.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 18.001 a 100.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 100.001 a 500.000 euros per a les infraccions molt greus.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 202
GP Socialistes i Units per Avançar (52)
De modificació de l’article 20

Article 20. Sancions aplicables
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les san-

cions següents:
a) Multa de fins a 2.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 2.001 a 10.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 10.001 a 20.000 euros per a les infraccions molt greus.

Esmena 203
GP de Ciutadans (78)
De supressió i modificació de l’article 20

Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les san-
cions següents:

a) Multa de fins a 18.000 1.800 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 18.001 a 100.000 1.801 a 10.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 100.001 a 500.000 10.001 a 50.000 euros per a les infraccions molt 

greus.

Esmena 204
GP Republicà (16)
De supressió i addició a l’article 20

Article 20. Sancions aplicables
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les san-

cions següents:
a) Multa de fins a 18.000 12.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 18.001 12.001 a 100.000 24.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 100.001 24.001 a 500.000 48.000 euros per a les infraccions molt 

greus.

Esmena 205
GP de Junts per Catalunya (22)
De modificació de l’article 20

Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les san-
cions següents;

a) Multa de fins a 12.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 12.001 a 24.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per a les infraccions molt greus.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 202, 
203, 204 i 205 i el text de la proposició de llei, amb el redactat següent:

«Article 20. Sancions
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Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les san-
cions següents:

a) Multa de fins a 6.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 6.001 a 24.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per a les infraccions molt greus.

TEXT PRESENTAT

Article 21. Graduació de les sancions
Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran 

les següents:
– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars.
– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé 

protegit.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 206
GP Socialistes i Units per Avançar (53)
D’addició d’un incís a l’article 21

Article 21. Graduació de les sancions
Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran 

les següents:
– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars monumentals.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars pro-
tegits.

– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé 

protegit.

Esmena 207
GP de Ciutadans (79)
D’addició a l’article 21

Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran 
les següents:

– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars monumentals protegits.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars mo-
numentals protegits.
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– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé 

protegit.

Esmena 208
GP de Junts per Catalunya (23)
De modificació de l’article 21

Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran 
les següents;

– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars monumentals.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars pro-
tegits.

– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé 

protegit.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 206, 
207 i 208 i text de la proposició de llei, amb el redactat següent:

«Article 21. Graduació de les sancions
Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran 

les següents:
– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres.
– El dant efectivament causat als oliverars monumentals protegits.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars mo-
numentals protegits.

– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’aquesta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé 

protegit.»

TEXT PRESENTAT

Article 22. Indemnitzacions
Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a in-

demnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres o olivars amb mo-
tiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la reposi-
ció de la situació alterada a l’estat originari.

Tot això sense perjudici de l’obligació, si s’escau, d’indemnitzar el titular de les 
oliveres i oliverars danyats.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 209
GP Socialistes i Units per Avançar (54)
De modificació de l’article 22

Article 22. Indemnitzacions
Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a in-

demnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres i oliverars amb 
 motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la re-
posició de la situació alterada a l’estat originari.

Tot això sense perjudici de l’obligació, si s’escau, d’indemnitzar el titular de les 
oliveres i oliverars danyats.

Esmena 210
GP de Junts per Catalunya (24)
De modificació de l’article 22

Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a in-
demnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres i oliverars amb 
motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la re-
posició de la situació alterada a l’estat originari.

Tot això sense perjudici de l’obligació, si s’escau, d’indemnitzar el titular de les 
oliveres i oliverars danyats.

Esmena 211
GP de Ciutadans (80)
De modificació paràgraf primer de l’article 22

Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a in-
demnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres o olivars oliverars 
amb motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la 
reposició de la situació alterada a l’estat originari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 209, 210 i 211, amb la inclusió 
d’una esmena tècnica que consisteix en substituir on hi diu «[...] perjudicis que hagi 
causat a les oliveres i oliverars [...]» digui «[...] perjudicis que hagi causat a les oli-
veres o oliverars [...]»

TEXT PRESENTAT

Article 23. Multes coercitives
Amb independència de les sancions que puguin correspondre en concepte de 

sanció, si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini 
que s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà acordar la 
imposició de multes reiterades per lapses de temps no inferiors a un mes ni superiors 
a dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint per cent de la multa princi-
pal amb el límit màxim de 3.000 euros per cada multa coercitiva.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 212
GP Socialistes i Units per Avançar (55)
De modificació de l’article 23

Article 23. Multes coercitives
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Amb independència de les multes que puguin correspondre en concepte de san-
ció, si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini que 
s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà acordar la impo-
sició de multes reiterades per lapsus de temps no inferiors a un mes ni superiors a 
dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint per cent de la multa principal.

Esmena 213
GP de Ciutadans (81)
De supressió i modificació de l’article 23

Amb independència de les sancions imposades que puguin correspondre en con-
cepte de sanció si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en 
el termini que s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà 
acordar la imposició de multes reiterades per lapses de temps no inferiors a un mes 
ni superiors a dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint deu per cent de 
la multa principal amb el límit màxim de 3.000 300 euros per cada multa coercitiva.

Esmena 214
GP de Junts per Catalunya (25)
De modificació de l’article 23

Amb independència de les multes que puguin correspondre en concepte de san-
ció, si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini que 
s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà acordar la impo-
sició de multes reiterades per lapsus de temps no inferiors a un mes ni superiors a 
dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint per cent de la multa principal. 
amb el límit màxim de 3.000 euros per cada multa coercitiva.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 212 i 214, amb la inclusió d’una 
esmena tècnica que consisteix en substituir «lapsus de temps» per «lapse de temps».

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 213.

Títol IV. Normativa financera

TEXT PRESENTAT

Article 24. Norma financera
Els pressupostos de la Generalitat hauran de destinar anualment un fons per a la 

protecció i la gestió dels oliverars i de les oliveres monumentals del que en podran 
gaudir els propietaris i ens locals de Catalunya.

Els propietaris agrícoles interessats en les oliveres monumentals i les seves asso-
ciacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat, i si s’escau de l’Estat i de 
la Unió Europea per a la realització de projectes destinats a mantenir oliveres mo-
numentals, millorar la qualitat del producte, recuperar i mantenir el paisatge rural.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 215
GP Socialistes i Units per Avançar (56)
De modificació de l’article 24

Article 24. Norma financera
Els pressupostos de la Generalitat hauran de destinar anualment un fons sufi-

cient per a la protecció, la gestió, el manteniment i la promoció i de les oliveres i els 
oliverars monumentals i el seu oli. D’aquest fons en gaudiran els titulars d’oliveres 
monumentals que estiguin en producció, les empreses que elaboren oli certificat 
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d’aquestes olivers i les seves associacions i els ens locals de Catalunya que treballin 
amb la mateixa finalitat.

Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monu-
mentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat 
de Catalunya, i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes 
que fomenten una producció sostenible i una millora de la qualitat del producte.

Esmena 216
GP de Catalunya en Comú Podem (28)
De modificació de l’article 24

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya hauran de destinar anualment 
un fons suficient per a la protecció, la conservació, i la gestió, la producció i la pro-
moció de les oliveres i els oliverars monumentals i el seu oil. D’aquest fons en gau-
diran els propietaris (o el qui els representi davant de l’administració) d’oliveres i 
oliverars monumentals que estiguin en producció, les empreses que elaboren oli cer-
tificat d’aquestes oliveres i les seves associacions, i els ens locals de Catalunya que 
treballin amb la mateixa finalitat.

El primer any d’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’import anual d’aquest fons 
serà de 1.200.000 euros i s’anirà revisant en funció de les necessitats de protecció i 
dels productors.

Els propietaris agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monumentals i les 
seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat de Catalunya, 
i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea per a la realització de projectes destinats 
a mantenir oliveres i oliverars monumentals, millorar la qualitat del producte i re-
cuperar i mantenir el paisatge rural.

Esmena 217
GP de Junts per Catalunya (26)
De modificació de l’article 24

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya hauran de destinar anualment un 
fons suficient per a la protecció, la conservació, la posada en valor, la gestió, la pro-
ducció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals i el seu oli. D’aquest 
fons en gaudiran els titulars d’oliveres i oliverars monumentals que estiguin en pro-
ducció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes oliveres i les seves asso-
ciacions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la mateixa finalitat.

Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monu-
mentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat 
de Catalunya, i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes 
que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat del producte i el 
manteniment del paisatge rural.

Esmena 218
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (34)
D’addició a l’article 24

Correspondrien en forma d’ajut econòmic, als propietaris i pagesia que cuiden 
les finques amb oliveres monumentals, les següents quantitats:

1. Tenint en compte el perímetre de tronc mesurat a 130 cm d’alçada i l’antigui-
tat de l’olivera:

a) Per olivera a partir de 150 cm fins a 199 cm, se li assignarien 50 € anuals. En 
aquest casos com la catalogació seria voluntària, tindrien la possibilitat d’acollir-se 
a l’assignació, o rebutjar-la, també de forma voluntària.

b) Per olivera a partir de 200 cm fins a 349 cm, se li assignarien 100 € anuals.
c) Per olivera a partir de 350 cm fins a 499 cm, se li assignarien 150 € anuals.
d) Per olivera a partir de 500 cm fins a 599 cm, se li assignarien 200 € anuals.
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e) Per olivera a partir de 600 cm fins a 699 cm, se li assignarien 250 € anuals.
f) Per olivera a partir de 700 cm de perímetre de tronc a 130 cm d’alçada, se li 

assignarien 300 € anuals.
2. Als oliverars monumentals considerats a partir del 20% d’oliveres monumen-

tals que compleixen els criteris de protecció dins de la unitat de cultiu, identificada 
en la parcel·la cadastral corresponent, se li assignarien 750 € anuals per cada hec-
tàrea. En aquest cas també es pot estudiar relacionar els ajuts amb el % d’oliveres 
monumentals existents a la unitat de cultiu.

3. S’estudiarà quines ajudes i suport podrien ser possibles per a les diverses fran-
ges addicionals de protecció i per als reductes de paisatge d’oliveres i reductes de les 
diverses varietats autòctones d’olivera i les seues corresponents franges addicionals.

Paràgraf primer
Esmena 219
GP de Ciutadans (83)
De supressió i modificació de l’article 24

Els pressupostos de la Generalitat hauran de destinar destinaran un fons anual-
ment per a la protecció i la gestió dels oliverars i de les oliveres monumentals del 
que en podran gaudir els propietaris i ens locals de Catalunya. una partida pressu-
postària suficient per a la protecció, la gestió, el manteniment, la promoció i divul-
gació de les oliveres i els oliverars monumentals i la producció i comercialització 
del seu oli.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 220
GP de Ciutadans (84)
D’addició d’un nou paràgraf primer bis a l’article 24

D’aquest fons en gaudiran els titulars d’oliveres monumentals que estiguin en 
producció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes oliveres i les seves 
associacions i els ens locals que treballin amb la mateixa finalitat.

Paràgraf segon
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 220 bis
GP de Ciutadans (85)
D’addició d’un nou paràgraf segon bis a l’article 24

L’import d’aquesta partida pressupostària haurà de ser com a mínim el neces-
sari per fer front a les ajudes per compensació del lucre cessant als titulars dels 
elements que es protegeixin, i que inicialment caldrà preveure per a un número de 
4.000 exemplars protegits. A les següents anualitats s’haurà d’actualitzar en funció 
de l’aprovació del catàleg d’oliveres i oliverars monumentals de l’article 6.

Títol de l’article
Esmena 221
GP de Ciutadans (82)
De supressió i modificació del títol de l’article 24

Article 24. Norma financera Pressupost

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 217, 
219, 220, juntament amb l’esmena 226, amb relació a l’article 24, amb el redactat 
següent:
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«Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya hauran de destinar anualment 
una partida pressupostària suficient per a la protecció, la conservació, la posada en 
valor, la gestió, la producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumen-
tals que estiguin en producció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes 
oliveres i les seves associacions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la 
mateixa finalitat.

D’aquest fons en gaudiran els titulars d’oliveres monumentals que estiguin en 
producció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes oliveres i les seves 
associacions i els ens locals que treballin amb la mateixa finalitat.

Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monu-
mentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat 
de Catalunya, i si s’escau, de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes 
que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat del producte i el 
manteniment del paisatge rural.»

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 221, amb 
la inclusió d’una esmena tècnica, que modifica el títol de l’article 24 amb el redactat 
següent:

«Article 24. Finançament de les protecció i la gestió de les oliveres monumentals. 
Pressupost»

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-
na 215.

El ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 220 bis.

Disposicions addicionals

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 222
GP de Ciutadans (86)
D’addició d’una Disposició Addicional Primera.

El Departament amb competències en matèria de medi ambient i/o agricultura 
atorgarà un ajut en concepte de compensació per lucre cessant i amb el compromís 
de conservar, treballar i mantenir en producció les oliveres i oliverars monumentals 
protegits amb els següents imports:

a) Per olivera monumental 300 €/any
b) Per oliverar monumental 600 €/ha/any

Esmena 223
GP de Ciutadans (87)
D’addició d’una Disposició Addicional Segona

El Departament competent en matèria de fiscalitat estudiarà l’establiment de reduc-
cions en l’Impost de Successions i Donacions i en d’altres en què la Generalitat de Ca-
talunya tingui potestat normativa, que beneficiïn els propietaris d’oliveres monumentals.

Esmena 224
GP de Ciutadans (88)
D’addició d’una Disposició Addicional Tercera

El Departament competent en matèria de fiscalitat fixarà l’establiment de com-
pensacions financeres als ajuntaments que redueixin la quota de l’Impost de Béns 
Immobles als propietaris d’oliveres monumentals.
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Esmena 225
GP de Ciutadans (89)
D’addició d’una Disposició Addicional Quarta

El Departament competent en matèria de fiscalitat determinarà el percentatge de 
la recaptació de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics que beneficiarà 
als propietaris d’oliveres monumentals.

Esmena 226
GP de Ciutadans (90)
D’addició d’una Disposició Addicional Cinquena

Els propietaris titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres monu-
mentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament públic de la Ge-
neralitat, i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea per a la realització de projectes 
destinats a mantenir oliveres monumentals, millorar la qualitat del producte, recu-
perar i mantenir el paisatge rural i els plans i programes que fomenten una produc-
ció sostenible i una millora de la qualitat del producte.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 223, que 
consisteix en addicionar una disposició addicional amb el redactat següent:

«El departament competent en matèria de fiscalitat estudiarà l’establiment de 
reduccions en l’impost de Successions i Donacions que beneficiïn els propietaris 
d’oliveres monumentals.»

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 226, jun-
tament amb les esmenes 217, 219 i 220, amb relació a l’article 24 (veure recomana-
cions de la ponència a l’article 24).

El ponent del GP Cs anuncia la retirada de les esmenes 224 i 225.

Disposicions finals

Esmena 227
GP de Junts per Catalunya (27)
De modificació de les Disposicions finals

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern de la Generalitat de Catalunya, com també els Departaments compe-

tents per raó de la matèria, han d’aprovar les disposicions necessàries per a desen-
volupar i aplicar el que hi ha establert en aquesta llei.

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya produeixen efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari 
immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP de Junts per Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 227.
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TEXT PRESENTAT

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern, com també els departaments competents per raó de la matèria, han 

d’aprovar les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar el que hi ha esta-
blert en aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 228
GP Socialistes i Units per Avançar (57)
D’addició d’un incís a la Disposició final primera

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern de la Generalitat de Catalunya, com també els Departaments compe-

tents per raó de la matèria, han d’aprovar les disposicions necessàries per a desen-
volupar i aplicar el que hi ha establert en aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-
na 228.

TEXT PRESENTAT

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen 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.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 229
GP Socialistes i Units per Avançar (58)
D’addició d’un incís a la Disposició final segona

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya produeixen efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari 
immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-
na 229.

TEXT PRESENTAT

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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Addició de noves disposicions finals
Esmena 230
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional quarta
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa-
ritat mínima.

Esmena 231
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (36)
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional cinquena
S’establirà una moratòria fins que aquesta llei entri en vigor a la comercialitza-

ció, transport i arrencades d’oliveres per frenar l’arrencada d’oliveres durant el pro-
cés de tramitació de la llei i per tal d’evitar l’acceleració de l’espoli.

Esmena 232
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (37)
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional sisena
Un cop entri en vigor la present llei es començaran els treballs de debat i elabo-

ració de la «Llei general de protecció arbòria» que inclogui totes les espècies i es-
pais vegetals amb característiques genuïnes i monumentals.

Esmena 233
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (38)
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional setena
Els espais protegits amb oliveres monumentals, les finques properes d’interès i 

els diversos reductes designats la Llei sobre la protecció de les oliveres, els olivars 
monumentals i el seu patrimoni adquiriran la categoria d’Espai d’Alt Valor Agrari, 
dins del Pla Territorial de Catalunya Llei d’Espais Agraris de Catalunya.

Esmena 234
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (39)
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional vuitena
Pel que fa als Departaments de la Generalitat de Catalunya que hauran de fi-

nançar i fer possibles les diferents accions, suport i ajudes que comportarà la Llei 
de Protecció d’Oliveres Monumentals, seran les conselleries amb competències en 
Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Economia, Empresa, Turisme i Educació; esta-
blint la participació de cadascuna en base a les competències, pressupost i accions 
a realitzar.

Esmena 235
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (40)
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional novena
Els barems d’ajuts de l’article 24 es detallaran amb criteris tècnics al Reglament 

que desenvoluparà aquesta Llei, i serà redactat per tècnics designats pel Comitè As-
sessor, o el Departament de la Generalitat que es cregui oportú.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 235.

Exposició de motius

TEXT PRESENTAT

I
L’olivera, arbre mil·lenari de la saviesa i de la pau, és font de riquesa i aliment des 

de fa mil·lennis. La història de l’olivera té les seves arrels en el temps fins al mateix 
origen de l’agricultura en les primeres civilitzacions de la mediterrània.

Tots els pobles que han ocupat el mediterrani han aportat cultura, regadiu i altres 
tecnologies al cultiu de l’olivera i l’extracció de l’oli, fent d’ell un producte d’ús ha-
bitual i una mercaderia principal en els intercanvis comercials de totes les èpoques.

A Catalunya, l’ús de l’oli ha format part de la cultura del país des de temps im-
memorials, no es concep cap taula ni cap cuina sense un oli generós. També per les 
seves característiques ambientals i històriques les plantacions d’oliveres han format 
part dels nostres conreus i del paisatge dels nostres pobles.

Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà 
existeixin grups i exemplars d’oliverars i d’oliveres monumentals, centenàries i mil-
lenàries. Aquesta riquesa paisatgística constitueix un patrimoni ambiental, agrari, 
cultural, social, històric i econòmic que es també patrimoni de Catalunya, i per tant 
d’evident interès públic la seva protecció i conservació. Aquestes oliveres que respo-
nen a aquestes característiques són deutores de l’esforç humà en la seva cura i man-
teniment centenari. Són monuments vius en desenvolupament i producció.

Molts d’aquests espais estan avui en perill per diverses causes, dissortadament 
en les darreres dècades els paisatges i els espais agraris catalans han patit processos 
de degradació i de banalització tal com reconeix la llei de protecció, gestió i orde-
nació del paisatge.

Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han 
d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada 
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera 
explicita la seva extracció, transplantament i comercialització d’aquests exemplars.

Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements 
que influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sec-
torials han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les 
productives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en el seu medi actual d’aquestes 
oliveres monumentals.

Les oliveres monumentals són propietat tan de propietaris públics com privats 
i la llei els hi ha de reconèixer el paper que han tingut en la seva preservació, però 
també en la seva gestió futura.

ESMENES PRESENTADES

Paràgraf primer
No hi ha cap esmena presentada.

Paràgraf segon
Esmena 236
GP Republicà (1)
De modificació del paràgraf segon de l’Exposició de motius

Tots els pobles que han ocupat el mediterrani han contribuït a desenvolupar un 
model d’agricultura que es caracteritza per la seva adaptació al territori i al seu cli-
ma, i que reconeixem com l’agricultura mediterrània. Aquesta agricultura té un dels 
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seus exponents en el conreu de l’olivera per la producció d’oli, que és i ha estat un 
producte d’ús habitual en la dieta d’aquestes zones i una mercaderia principal en els 
intercanvis comercials de totes les èpoques.

Paràgraf tercer
No hi ha cap esmena presentada.

Paràgraf quart
Esmena 237
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió al quart paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà 

existeixin grups i exemplars d’oliverars i d’oliveres monumentals, centenàries i mil-
lenàries.

[...]

Esmena 238
GP de Ciutadans (2)
De supressió del quart paràgraf de l’exposició de motius punt I

Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà 
existeixin grups i exemplars d’oliverars i d’oliveres monumentals, centenàries i mil-
lenàries.

Paràgraf cinquè
No hi ha cap esmena presentada.

Paràgraf sisè
Esmena 239
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del sisè paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Aquestes oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són 

deutores de l’esforç humà en la seva cura i manteniment. Són monuments vius en 
desenvolupament i producció.

[...]

Esmena 240
GP de Ciutadans (3)
D’addició i supressió al sisè paràgraf de l’exposició de motius punt I

Aquestes oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són 
deutores de l’esforç humà en la seva cura i manteniment centenari. Són monuments 
vius en desenvolupament i producció.

Paràgraf setè
No hi ha cap esmena presentada.
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Paràgraf vuitè
Esmena 241
GP de Ciutadans (4)
De supressió al vuitè paràgraf de l’exposició de motius punt I

Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han 
d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada 
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera 
explicita la seva extracció, transplantament i comercialització d’aquests exemplars.

Esmena 242
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De modificació del vuitè paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han 

d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada 
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera 
explicita la seva extracció i la comercialització d’aquests exemplars.

[...]

Addició de nous paràgrafs
Esmena 243
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
D’addició d’un nou paràgraf vuitè.bis a l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han 

d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada 
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera 
explicita la seva extracció, transplantament i comercialització d’aquests exemplars.

Cal recordar que l’any 2010, quan la Generalitat de Catalunya va aprovar el Ca-
tàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, al capítol 13 Paisatges d’Atenció Especial 
hi ha un apartat dedicat al «Paisatge d’atenció especial de les oliveres» i en ell es 
parla ‘d’algunes d’elles singulars i monumentals’i, en concret, la primera de les ac-
cions que es proposa és l’Acció 1.1.1. Impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Ad-
ministració als propietaris i pagesos que amb la seva activitat agrícola assegurin la 
pervivència del paisatge de l’olivera.

[...]

Paràgraf novè
Esmena 244
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició al novè paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que 

influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials 
han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les produc-
tives. L’objecte d’aquesta llei és la protecció en el seu medi actual d’aquestes oliveres 
i oliverars monumentals.

[...]
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Esmena 245
GP de Ciutadans (6)
D’addició al novè paràgraf actual de l’exposició de motius punt 1

Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que 
influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials 
han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les produc-
tives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en el seu medi actual d’aquestes oliveres 
i oliverars monumentals.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 246
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou paràgraf novè bis a l’exposició de motius punt I

Cal recordar que l’any 2010, quan la Generalitat de Catalunya va aprovar el Ca-
tàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, al capítol 13 Paisatges d’Atenció Especial 
hi ha un apartat dedicat al «Paisatge d’atenció especial de les oliveres» i en ell es 
parla ‘d’algunes d’elles singulars i monumentals’i, en concret, la primera de les ac-
cions que es proposa és l’Acció 1.1.1. Impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Ad-
ministració als propietaris i pagesos que amb la seva activitat agrícola assegurin la 
pervivència del paisatge de l’olivera.

Paràgraf desè
Esmena 247
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
De modificació del dècim paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Les oliveres monumentals són propietat tant de propietaris privats com públics 

i la llei els hi ha de reconèixer el paper que han tingut en la seva preservació, però 
també en la seva gestió futura.

[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246 i 247. Així mateix, la ponència recomana que la supressió de les 
paraules «centenàries i mil·lenàries» de les esmenes 237 i 238 es faci extensiva a 
tota l’exposició de motius, i per tant, el quart paràgraf acabarà en «oliveres monu-
mentals».

TEXT PRESENTAT

II
La present llei s’estructura en 24 articles, agrupats en IV títols i tres disposicions 

finals.
El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la 

Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres monumentals. També es preveu 
l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals depenent del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i el sistema de protecció previst per aquestes.

El Títol II regula les accions de promoció sobre les oliveres i oliverars monumen-
tals i les accions de divulgació.

El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 
comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix 
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es contemplen les obres de millora de la terra i el cos competent per dur a terme les 
funcions de control i vigilància.

Per últim el títol IV preveu la normativa financera prevista per garantir la protec-
ció de les oliveres i oliverars monumentals objecte de la present llei.

Les disposicions finals estableixen el desenvolupament reglamentari, l’habilita-
ció pressupostària i l’entrada en vigor.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 248
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat II de l’Exposició de Motius

La present llei s’estructura en 24 articles, agrupats en IV títols i tres disposicions 
finals.

El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la Co-
missió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals. També es preveu 
l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals depenent del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i el sistema de protecció previst per aquestes, que 
dependrà del o dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en 
matèria de Medi Ambient i d’Agricultura.

El Títol II regula les accions de promoció i divulgació de les oliveres i oliverars 
monumentals i les accions de divulgació.

El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 
comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix es 
contemplen les actuacions de millora de la terra i, també, el cos competent per dur 
a terme les funcions de control i vigilància.

Per últim el títol IV regula la normativa financera prevista per garantir la pro-
tecció de les oliveres i oliverars monumentals objecte de la present llei. Les dispo-
sicions finals estableixen el desenvolupament reglamentari, l’habilitació pressupos-
tària i l’entrada en vigor.

Paràgraf primer
No hi ha cap esmena presentada.

Paràgraf segon
Esmena 249
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De modificació del segon paràgraf de l’apartat II de l’Exposició de Motius

II
[...]
El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la 

Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals. També es 
preveu l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals i el sistema de 
protecció previst per aquestes, que dependrà del o dels Departaments de la Genera-
litat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura.

Esmena 250
GP de Ciutadans (7)
De modificació i supressió del paràgraf segon de l’exposició de motius del punt II

El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la 
Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres monumentals. També es preveu 
l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals depenent dels depar-
taments competents en matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el sistema de protecció previst per aquestes.
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Paràgraf tercer
Esmena 251
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De modificació del tercer paràgraf de l’Exposició de Motius

II
[...]
El Títol II regula les accions de promoció i divulgació de les oliveres i oliverars 

monumentals.
[...]

Paràgraf quart
Esmena 252
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
De modificació del quart paràgraf de l’apartat II de l’Exposició de Motius

II
[...]
El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 

comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix es 
contemplen les actuacions de millora de la terra i, també, el cos competent per dur 
a terme les funcions de control i vigilància.

[...]

Esmena 253
GP de Ciutadans (8)
De modificació i supressió del paràgraf quart de l’exposició de motius del punt II

El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 
comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix 
es contemplen les obres accions de millora de la terra i el cos competent per dur a 
terme les funcions de control i vigilància.

Paràgraf cinquè
Esmena 254
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
De modificació del quint paràgraf de l’apartat II de l’Exposició de Motius

II
[...]
Per últim el títol IV regula la normativa financera prevista per garantir la protec-

ció de les oliveres i oliverars monumentals objecte de la present llei.
[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 252 i 254.
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 248, 

249 i 250, juntament amb una esmena tècnica, que modifica el segon paràgraf del 
punt II de l’Exposició de Motius amb el redactat següent:

«El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la 
Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals. També es 
preveu l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals i el sistema de 
protecció previst per aquestes, que dependrà del o dels Departaments de la Genera-
litat de Catalunya competents en aquesta matèria.

El Títol II regula les accions de promoció i divulgació de les oliveres i oliverars 
monumentals.»

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 251, al ter-
cer paràgraf del punt II de l’Exposició de Motius, amb el redactat següent:



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 71 

«El Títol II regula les accions de promoció i difusió de les oliveres i oliverars 
monumentals.»

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 253.

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei sobre la protecció d’oliveres monumentals

ESMENES PRESENTADES

Esmena 255
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del Títol de la llei

Proposició de llei sobre la protecció de les oliveres, els olivars i el seu patrimoni

Esmena 256
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del títol de la Proposició de llei

Protecció, conservació i posada en valor de les oliveres monumentals

Esmena 257
GP de Ciutadans (1)
D’addició al títol de la proposició de llei

Proposició de llei de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres mo-
numentals

Esmena 258
GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició al títol de la Proposició de Llei

Proposició de llei sobre la protecció, conservació i posada en valor de les olive-
res monumentals

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 256, 
257 i 258, que consisteix en modificar el títol de la llei amb el redactat següent:

«Proposició de llei de protecció, conservació, i posada en valor de les oliveres i 
els oliverars monumentals.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, GP Cs; Montserrat Macià i Gou, GP JxCat;  

Irene Fornós Curto, GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP PSC-Units; David Cid 
Colomer, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Alejandro Fernández 
Álvarez, SP PPC
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Predictamen

Proposició de llei de protecció, conservació i posada en valor de les 
oliveres i els oliverars monumentals 
202-00023/12

Preàmbul

I
L’olivera, arbre mil·lenari de la saviesa i de la pau, és font de riquesa i aliment des 

de fa mil·lennis. La història de l’olivera té les arrels en el mateix origen de l’agricul-
tura, en les primeres civilitzacions de la Mediterrània.

Tots els pobles que han ocupat la Mediterrània han contribuït a desenvolupar un 
model d’agricultura que es caracteritza per la seva adaptació al territori i al seu cli-
ma, i que hom reconeix com l’agricultura mediterrània. Aquesta agricultura té un 
dels seus exponents en el conreu de l’olivera per a la producció d’oli, que és i ha estat 
un producte d’ús habitual en la dieta d’aquestes zones i una mercaderia principal en 
els intercanvis comercials de totes les èpoques.

A Catalunya, l’ús de l’oli ha format part de la cultura del país des de temps im-
memorials. No s’hi concep cap taula ni cap cuina sense un oli generós. A més, per 
llurs característiques ambientals i històriques, les plantacions d’oliveres han format 
part dels conreus i del paisatge dels pobles catalans.

Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà hi 
hagi oliveres i oliverars monumentals. Aquesta riquesa paisatgística constitueix un 
patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic que és també patri-
moni de Catalunya. Per tant, llur protecció i conservació té un interès públic evident.

Les oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són deutores 
de l’esforç humà en llur cura i manteniment. Són monuments vius en desenvolupa-
ment i producció.

Molts d’aquests espais estan avui en perill per diverses causes. Dissortadament, 
en les darreres dècades els paisatges i els espais agraris catalans han patit processos 
de degradació i de banalització, tal com reconeix la Llei 8/2005, del 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Per tal d’aturar i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han d’es-
tablir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la gestió adequada de 
les oliveres monumentals i llur permanència en el lloc que les ha vistes arrelar-se, i 
se n’ha de prohibir explícitament l’extracció i la comercialització.

El 2010 la Generalitat va aprovar el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre. 
En el capítol 13 («Paisatges d’atenció especial») hi ha un apartat dedicat al «Paisat-
ge d’atenció especial de les oliveres», en què es parla d’algunes oliveres singulars i 
monumentals. En concret, la primera de les accions que es proposa (acció 1.1.1) és 
impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Administració als propietaris i pagesos 
que amb llur activitat agrícola asseguren la pervivència del paisatge de l’olivera.

Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que 
influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials 
han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les produc-
tives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en llur medi actual de les oliveres i els 
oliverars monumentals.

Les oliveres monumentals són propietat tant de propietaris privats com de pro-
pietaris públics i la llei els ha de reconèixer el paper que han tingut en llur preserva-
ció, però també el que han de tenir en llur gestió futura.

II
Aquesta llei s’estructura en vint-i-quatre articles, agrupats en cinc capítols, dues 

disposicions addicionals i tres disposicions finals.
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El capítol I estableix l’objecte de la llei i les definicions. El capítol II crea la Co-
missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars monumentals. Tam-
bé estableix l’elaboració del Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals i el 
sistema de protecció d’aquests, que depèn dels departaments de la Generalitat com-
petents en aquesta matèria.

El capítol III regula les accions de promoció i difusió de les oliveres i els olive-
rars monumentals.

El capítol IV regula les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 
comporta l’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei. Així mateix, 
es regulen les actuacions de millorament de la terra i el cos competent per a exercir 
les funcions de control i vigilància.

Finalment, el capítol V regula el finançament per a garantir la protecció de les 
oliveres i els oliverars monumentals.

Les disposicions addicionals fan referència a l’establiment de reduccions en l’im-
post de successions i donacions, i al barem d’ajuts per al finançament de la protecció 
i gestió de les oliveres monumentals. D’altra banda, les disposicions finals establei-
xen el desplegament reglamentari, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte: 
a) Regular i protegir les oliveres i els oliverars identificats com a monumentals 

per llurs condicions històriques i culturals, com a elements del paisatge i per llur 
contribució hidrogeològica al manteniment del territori.

b) Regular i protegir el conreu i el paisatge de l’olivera, els elements arquitectò-
nics genuïns vinculats a la història del conreu, la cultura i el paisatge del qual forma 
part, que, juntament amb el patrimoni rural de pedra seca, està considerat paisatge 
d’atenció especial.

c) Establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i de 
l’activitat agrícola.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica a les oliveres i els oliverars que compleixen les condicions i 

els requisits que estableix aquesta mateixa llei, independentment de la naturalesa i 
la propietat del sòl on són plantats.

Article 3. Definició d’olivera monumental
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Olivera monumental: olivera que té un perímetre de tronc igual o superior a 

350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o que té una edat 
igual o superior a 350 anys. En el cas d’oliveres amb un tronc fragmentat, el períme-
tre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.

b) Oliverar monumental: recinte agrícola d’oliveres que té una densitat mínima 
de 20 oliveres monumentals per hectàrea.

Article 3 bis. Protecció genèrica i catalogació de les oliveres i els 
oliverars monumentals
1. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitza-

da, les oliveres i els oliverars que s’ajusten a les definicions de l’article 3.
2. Els propietaris poden demanar voluntàriament la catalogació de llurs oliveres 

com a monumentals a partir de 150 centímetres de perímetre, mesurat a una altura 
de 130 centímetres del sòl.

3. En els oliverars monumentals i en les finques on hi ha oliveres monumentals 
protegides, s’han de protegir el conjunt d’oliveres i tots els elements patrimonials lli-
gats a l’activitat agrària tradicional i que donen singularitat als oliverars, incloent-hi 
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els marges, les valones, els amagatalls i els altres elements de pedra seca, els enjubs, 
els cocons, les cisternes, les barraques, els masets, els masos i altres construccions 
tradicionals.

Capítol II. Protecció de les oliveres i els oliverars monumentals

Article 4. Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals
1. Es crea la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars 

Monumentals, que depèn dels departaments competents, la composició i el funcio-
nament de la qual s’ha de regular per reglament.

2. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-
mentals té les funcions següents: 

a) Fer propostes i suggeriments sobre la metodologia, els paràmetres i els criteris 
d’identificació de les oliveres i els oliverars monumentals.

b) Validar els informes tramesos pels departaments competents.
c) Fer propostes i suggeriments sobre la inclusió de les oliveres i els oliverars 

monumentals en el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals.
d) Proposar formes integrades de protecció i millorament del patrimoni ambien-

tal relacionat amb les oliveres i els oliverars monumentals, especialment enfront de 
l’amenaça de plagues, els efectes del canvi climàtic i les altres amenaces que afecten 
el conreu de les oliveres.

e) Promoure programes d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit i 
del seu entorn, que tinguin en compte l’accés del públic, les mesures d’estabilitat, 
les cures fitosanitàries, les accions de sanejament per al manteniment, les actua-
cions permeses al voltant de l’arbre, els rètols i les indicacions, i el manteniment de 
recursos genètics.

2 bis. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha d’elaborar una guia de bones pràctiques de conreu en què s’especifi-
quin les operacions agrícoles més adequades per al manteniment i la producció de 
les oliveres monumentals, i n’ha de fer difusió.

Article 5. Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals
1. El procediment per a protegir les oliveres i els oliverars monumentals s’ha 

d’iniciar amb l’elaboració del Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals. 
Aquest cens ha de permetre de detectar i identificar sistemàticament cada olivera i 
oliverar monumental.

1 bis. Els departaments competents per raó de la matèria han de regular per Re-
glament el Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals i el catàleg d’oliveres i 
oliverars monumentals que en resulti.

2. El Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir les informacions 
següents: 

a) La localització unívoca.
b) La propietat.
c) La varietat, les dimensions i el nombre d’arbres en cas que es tracti d’oliverars.
d) Les característiques físiques, monumentals, paisatgístiques, agràries, ambien-

tals, històriques i culturals.
e) Les imatges que permetin d’identificar l’aspecte global de l’exemplar.
f) Els elements del patrimoni rural vinculats a l’activitat agrària tradicional.
g) Informació de les oliveres monumentals i de les altres oliveres no monumen-

tals presents en l’oliverar, i també una descripció de la finca amb un inventari deta-
llat dels elements patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional.

3. Els departaments competents en aquesta matèria, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1, han de declarar l’inici del Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals. 
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Les associacions, les organitzacions i els ens locals poden assenyalar l’existència 
d’oliveres monumentals i d’oliveres que s’han de sotmetre a protecció i millorament.

4. Els departaments competents en aquesta matèria, després del registre sistemà-
tic i la notificació de les oliveres monumentals i d’haver escoltat l’opinió de la Co-
missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, han 
d’elaborar i actualitzar el Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals i han 
de determinar els recursos financers destinats a protegir-los i millorar-los.

5. El Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha de comunicar als òrgans interes-
sats. Aquest catàleg ha de contenir les indicacions cadastrals necessàries per a iden-
tificar les propietats individuals. Els titulars de les oliveres i els oliverars monumen-
tals, en el termini de trenta dies a comptar de la data de publicació del Catàleg en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, poden interposar un recurs contra la 
inclusió de les oliveres i els oliverars en el Catàleg.

6. Els departaments competents en aquesta matèria, després d’escoltar l’opinió 
de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumen-
tals, han de decidir sobre les objeccions rebudes i han d’aprovar el Catàleg de les oli-
veres i els oliverars monumentals definitiu. Aquest catàleg està subjecte a una nova 
publicació que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 6. Restriccions paisatgístiques i acords amb els titulars d’oliveres 
i oliverars monumentals
1. Les oliveres i els oliverars monumentals se sotmeten automàticament a restric-

cions paisatgístiques quan s’assimilen com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal 
han d’ésser identificats pels instruments de planificació municipal. Per a això, s’han 
de proporcionar les formes adequades de col·laboració interadministrativa.

2. S’ha d’atribuir un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara 
que formi part d’un oliverar monumental.

3. El Govern de la Generalitat i els governs locals, dins de les competències res-
pectives, per a la protecció i el manteniment de les oliveres i els oliverars monumen-
tals i de llurs entorns, poden recórrer a acords amb llurs titulars.

Capítol III. Accions de promoció i difusió 

Article 7. Promoció dels producte derivats de les oliveres monumentals 
protegides
1. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-

mentals ha d’elaborar un pla d’actuació per a decidir les mesures de promoció dels 
productes derivats de les oliveres monumentals protegides. La Comissió també ha 
d’elaborar la informació adreçada a l’aprofitament turístic de les oliveres i els olive-
rars monumentals, en col·laboració amb els ens locals, les altres administracions i 
les entitats privades.

2. [text suprimit]
3. Els departaments de la Generalitat competents en aquesta matèria han de pro-

mocionar els productes derivats de les oliveres monumentals protegides fent ús de 
fons propis i aliens. A sol·licitud d’associacions de propietaris i marques certificades 
d’oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals, s’han d’establir acords específics 
per a la participació en fires i esdeveniments i per a la promoció per mitjà de canals 
publicitaris.

Article 8. Protecció i promoció del paisatge d’oliveres
1. Els departaments competents per raó de la matèria han de promoure la imatge 

del paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i els olivars mo-
numentals i de llurs productes, incloent-hi els que tenen fins turístics.
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2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social i ambien-
tal que caracteritzen el patrimoni de les oliveres monumentals, el departament com-
petent en matèria de turisme, juntament amb el departament competent en matèria 
de medi ambient i d’agricultura, consultant prèviament la Comissió Tècnica per a la 
Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, ha de promoure un projecte 
específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa en el termini d’un 
any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. El Govern, en el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària i 
de les successives modificacions i reformes, ha de promoure accions amb el minis-
teri competent en matèria d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de 
la mateixa Unió Europea i dirigides a dur a terme operacions col·lectives de man-
teniment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor històric, 
cultural i ambiental, o en risc d’abandonament.

4. Els principals destinataris dels recursos i els ajuts han d’ésser els titulars de 
les oliveres i els oliverars monumentals. S’han d’evitar al màxim els intermediaris.

5. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha de valorar la creació d’un espai de protecció a l’entorn de les olive-
res monumentals si considera que necessiten mesures de protecció específica. Amb 
aquesta finalitat, la Comissió pot crear espais de protecció amb restriccions pel que 
fa als canvis de conreu, que s’han d’equiparar a un oliverar monumental pel que fa 
als ajuts o subvencions.

Article 9. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat oliverer
1. El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d’educació, medi 

ambient i agricultura, sens perjudici de la col·laboració d’altres departaments, ha de 
promoure el coneixement de les oliveres i els oliverars protegits, la conscienciació 
de la necessitat de conservar-los i la inclusió de l’arbrat monumental en circuits i 
currículums ecoeducatius.

2. El departament competent en matèria de cultura ha de vetllar pel llegat oli-
verer per mitjà de la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual que 
guardi per a les generacions futures el coneixement d’aquest patrimoni i de la seva 
relació amb Catalunya.

Capítol IV. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oliverars 
monumentals i règim sancionador

Article 10. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oliverars 
monumentals
1. No es poden dur a terme activitats que directament o indirectament puguin 

deteriorar, malmetre o afectar de qualsevol manera l’estat de les oliveres i els olive-
rars monumentals inclosos en el Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals.

2. A més de la prohibició que estableix l’apartat 1, es prohibeixen les actuacions 
següents: 

a) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que 
distorsionin l’estètica, llevat de cartells amb finalitat didàctica o divulgativa lliga-
da amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han d’ésser de 
mida reduïda per a minimitzar l’impacte visual.

b) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense 
l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Olive-
rars Monumentals.

c) Impedir l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament acre-
ditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.
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Article 11. Exempcions
1. Per les oliveres i els oliverars monumentals inclosos en el Catàleg de les olive-

res i els oliverars monumentals, es poden concedir exempcions al compliment de les 
prohibicions que estableix l’article 11 només per motius d’interès general.

3. Es poden concedir exempcions al compliment de les prohibicions que esta-
bleix l’article 11 als titulars que justifiquin una situació especial només després d’ob-
tenir el dictamen vinculant de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres 
i els Oliverars Monumentals, que ha d’avaluar les condicions que poden permetre 
l’eliminació de les oliveres monumentals, els propòsits d’aquesta eliminació, l’ab-
sència documentada de solucions alternatives i l’existència d’un projecte específic 
de replantació.

4. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant 
dos anys.

Article 12. Reposició d’oliveres monumentals
L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què fa referència l’article 12 

és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora, que s’ha de sotmetre al con-
trol i la supervisió dels tècnics de la Generalitat. S’han de replantar tan a prop com 
sigui possible de la zona d’on s’han arrencat. L’empresa constructora ha de garantir 
les cures necessàries per a llur supervivència.

Article 13. Treballs de millorament de l’explotació
1. Amb la finalitat que les finques on hi ha les oliveres i els oliverars monumen-

tals es mantinguin en producció i que llurs titulars o propietaris puguin obtenir ren-
des per llur treball, s’autoritzen totes les actuacions de conservació i aprofitament 
habituals dels oliverars, tant a la finca com a les oliveres. Aquestes actuacions inclo-
uen les podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris i la collita de les 
olives, i també les actuacions necessàries per a la producció de conreus associats, 
sempre que no posin en perill la supervivència de les oliveres protegides.

1 bis. Si es vol fer una transformació en una finca amb oliveres monumentals 
per a fer-hi una nova plantació d’oliveres, amb el dictamen previ favorable de la Co-
missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, s’ha 
d’autoritzar el reagrupament en la mateixa finca de les oliveres monumentals, que 
han de continuar tenint actuacions de conservació específiques i, si cal, diferents de 
la resta de la finca.

2. El reagrupament s’ha d’efectuar amb oliveres de varietats locals o de varietats 
establertes per la normativa de producció de la corresponent denominació d’origen 
protegida.

3. Es poden permetre, a les finques amb oliveres monumentals, l’execució de pe-
tites obres o actuacions de millorament al servei de l’activitat agrícola, sempre que 
aquestes no perjudiquin l’estat de conservació de les oliveres monumentals.

4. [suprimit]
5. [suprimit]

Article 14. Transmissió d’oliveres monumentals
1. Es prohibeixen l’extracció, el transplantament i la tinença d’exemplars arren-

cats d’oliveres monumentals, el comerç i les transaccions amb les oliveres o els oli-
verars monumentals. Se n’exclou la venda o transacció lligada a la transferència de 
la propietat del terreny, sempre que exemplars d’oliveres monumentals romanguin 
al mateix lloc.

2. Les oliveres monumentals que es van arrencar i es van trasplantar fora de llur 
espai originari no es poden moure del jardí o espai al qual han estat trasplantades 
per a no causar-los més danys, i no s’han d’incloure en el Catàleg d’oliveres i olive-
rars monumentals, llevat dels exemplars que la Comissió Tècnica per a la Protecció 
de les Oliveres i els Oliverars Monumentals consideri adient d’incorporar.

Fascicle tercer
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3. Les empreses propietàries dels exemplars d’oliveres monumentals que són en 
vivers o centres de jardineria en espera d’ésser venuts i replantats han de fer, en el 
termini de trenta dies a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, una declaració respon-
sable del nombre d’oliveres monumentals que tenen a les instal·lacions. Si no ho fan, 
se’ls han d’aplicar, amb la inspecció prèvia del Cos d’Agents Rurals les sancions ti-
pificades com a molt greus per aquesta llei. En el termini de dos anys el Govern pot 
exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers o centres de jardineria 
i que romanen a les finques d’origen no es poden extreure en cap cas. El Govern ha 
d’exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquestes oliveres i ha d’establir compen-
sacions per als vivers i centres de jardineria que les hagin adquirides, equivalents al 
preu que n’hagin pagat. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals ha de decidir sobre llur ubicació.

Article 15. Funcions de control i vigilància
Les funcions de control i vigilància del compliment d’aquesta llei estan delega-

des al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat. Les policies autonòmica i municipal i 
els altres cossos policials de manera coordinada també poden dur a terme activitats 
de control.

Article 16. Denúncies 
1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars han de comunicar 

al departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments totes les 
actuacions, accions o omissions que coneguin i que puguin constituir una infracció 
d’aquesta llei.

2. La vulneració per acció o omissió voluntària de les prescripcions d’aquesta 
llei té la consideració d’infracció administrativa i motiva, amb la instrucció prèvia 
de l’expedient administratiu pertinent, la imposició de sancions als responsables, tot 
això amb independència de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre en 
què incorrin els infractors.

3. Si s’aprecia un fet que pot constituir un delicte o una falta, s’ha de comunicar 
a l’òrgan judicial competent i, mentre l’autoritat judicial conegui el cas, s’ha de sus-
pendre el procediment administratiu sancionador.

Article 17. Classificació d’infraccions 
1. Són infraccions administratives molt greus: 
a) Deteriorar o arrancar les oliveres o els oliverars protegits o causar la mort a les 

oliveres protegides, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera 
que es provoquin danys als exemplars d’oliveres.

b) Arrancar o trasplantar les oliveres o els oliverars protegits, i també tenir exem-
plars arrancats i comerciar o fer transaccions amb aquests.

2. Són infraccions administratives greus: 
a) Instal·lar plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament 

les soques, les branques o les arrels de les oliveres i els oliverars monumentals.
a bis) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que 

distorsionin l’estètica de l’oliverar, llevat dels cartells amb finalitat didàctica o di-
vulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que 
han d’ésser de mida reduïda.

a ter) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense 
l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Olive-
rars Monumentals.

b) No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament 
acreditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb fun-
cions de vigilància mediambiental.
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3. Són infraccions administratives lleus: 
a) Incomplir un precepte d’aquesta llei altre que els preceptes a què fan referèn-

cia els apartats 1 i 2.
b) Incomplir els preceptes dels reglaments que despleguin aquesta llei.
4. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-

numentals ha d’autoritzar excepcionalment les actuacions que, per imperatiu legal 
relatiu a la reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin de fer sobre les oliveres monu-
mentals protegides i que comportin cometre alguna infracció tipificada per aquest 
article.

Article 18. Prescripció de les infraccions 
1. Les infraccions lleus tipificades per aquesta llei prescriuen al cap d’un any, les 

greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions es compta a partir del dia en què 

l’òrgan competent en té coneixement.
3. La iniciació amb coneixement de l’interessat del procediment sancionador in-

terromp el còmput del termini de prescripció.

Article 19. Sancions aplicables 
Per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta llei s’han d’aplicar les 

sancions següents: 
a) Multa de fins a 6.000 euros per infraccions lleus.
b) Multa de 6.001 a 24.000 euros per infraccions greus.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per infraccions molt greus.

Article 20. Gradació de les sancions 
Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte les circumstàncies se-

güents: 
a) La intencionalitat.
b) El dany efectivament causat a les oliveres i als oliverars monumentals prote-

gits.
c) La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades per aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

d) La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i els oliverars 
monumentals protegits.

e) L’ànim de lucre i l’import del benefici esperat o obtingut.
f) L’exercici d’un càrrec o una funció que obliguen a fer complir els preceptes 

d’aquesta llei.
g) La col·laboració en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé protegit.

Article 21. Indemnitzacions
L’infractor, amb independència de les sancions imposades, ha de pagar una in-

demnització pels danys i perjudicis que hagi causat a les oliveres o els oliverars amb 
motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la despleguen, i ha de tor-
nar la situació alterada a l’estat originari. Totes aquestes obligacions de l’infractor 
s’entenen sens perjudici de l’obligació, si escau, d’indemnitzar el titular de les olive-
res i els oliverars danyats.

Article 22. Multes reiterades 
Amb independència de les multes que corresponguin en concepte de sanció, si 

l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini fixat pel 
requeriment, l’òrgan competent pot acordar la imposició de multes reiterades per 
períodes no inferiors a un mes ni superiors a dos mesos. L’import d’aquestes multes 
no pot excedir en cada cas el 20% de l’import de la multa principal.
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Capítol V. Finançament de la protecció i la gestió de les oliveres i els 
oliverars monumentals

Article 23. Finançament de la protecció i la gestió de les oliveres i els 
oliverars monumentals 
1. Els pressupostos de la Generalitat han de destinar anualment una partida pres-

supostària suficient per a la protecció, la conservació, la posada en valor, la gestió, la 
producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals que estiguin en 
producció, les empreses que elaboren el certificat d’aquestes oliveres i llurs associa-
cions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la mateixa finalitat.

2. Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i els oliverars 
monumentals i llurs associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat 
de Catalunya i, si escau, de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes 
que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat del producte i el 
manteniment del paisatge rural.

Disposicions addicionals 

Primera. Reduccions en l’impost de successions i donacions
El departament competent en matèria de fiscalitat ha d’estudiar l’establiment 

de reduccions en l’impost de successions i donacions que beneficiïn els propietaris 
d’oliveres monumentals.

Segona. Barems dels ajuts per a la protecció i la gestió de les oliveres  
i els oliverars monumentals
El reglament que desplegui aquesta llei ha d’establir amb criteris tècnics els ba-

rems dels ajuts a què fa referència l’article 24. Aquest reglament ha d’ésser redactat 
per tècnics designats per la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals o pel departament de la Generalitat que es cregui oportú.

Disposicions finals 

Primera. Desplegament reglamentari
El Govern ha d’aprovar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 

aquesta llei.

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Gene-

ralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 
corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
El dia 16 de maig de 2019 es va nomenar la Ponència de la Proposició de Llei de 

creació de l’Agència de Patrimoni Natural, integrada pels diputats Francisco Javier 
Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que en va ser designat ponent relator; 
Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejan-
dro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

El dies 11 i 25 de juny, 9, 23, 29 i 30 de juliol, de conformitat amb l’article 117.2 
del Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups so-
cials i experts en el marc de la Ponència (BOPC 403, del dia 5 d’agost de 2019, pà-
gina 5).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit el dies 4 i 16 de desembre de 2019, 15 de gener i 10 de febrer de 
2020. Han assessorat la Ponència el lletrat Antoni Bayona Rocamora i l’assessor 
lingüístic Joan Ramon Fibla i Sancho, i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia 
Grau Figueras.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i les esmenes presentades, la Po-
nència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural

Tram. 202-00036/12

TEXT PRESENTAT

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

jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, 
adscrita 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 
Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que ajusta la seva activitat al dret 
privat.

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.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 1

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-
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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, 
tanmateix en els supòsits en que exerceix potestats públiques restarà sotmesa al dret 
administratiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (13)
D’addició a l’article 1, que quedaria redactat de la següent manera

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, 
sens perjudici de l’aplicació de les normes de dret administratiu en els supòsits en 
què exerceix funcions o potestats públiques.

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.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional entre les esmenes 1 i 2 que consis-
teix en l’addició d’un darrer incís a l’apartat 1 de l’article:

«[...] sens perjudici de l’aplicació de les normes de Dret Administratiu en els su-
pòsits en que exerceix funcions o potestats públiques.»

TEXT PRESENTAT

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.
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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.

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-
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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.

ESMENES PRESENTADES

A tot l’article
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (14)
De modificació de l’article 2, que quedaria redactat de la següent manera

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 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, funcions, processos i àmbits del medi als quals 
es reconeix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural. Inclou les 
espècies silvestres, les poblacions i els recursos genètics de la seva diversitat biolò-
gica, les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el 
patrimoni geològic, el patrimoni immaterial i els coneixements i usos tradicionals 
que hi estan vinculats.

El terme infraestructura verda es refereix a la xarxa de zones naturals i semina-
turals i d’altres elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i 
gestionada per a la prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics.

El terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i apro-
fitament sostenible, i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

Els recursos fitogenètics i zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, inclosa 
l’agrobiodiversitat, així com els components bioquímics i genètics de l’espècie huma-
na s’exclouen de l’objecte de l’Agència i es regeixen per la seva normativa específica

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 pa-
trimoni natural i la biodiversitat del medi natural terrestre i marí i fer-ne l’avaluació 
i el seguiment.

c) Impulsar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els ens locals, les organitza-
cions comunals, les empreses, els propietaris de finques rústiques i el sector agrari, 
cinegètic, i forestal, així com la cogestió en l’àmbit marítim i pesquer, en les matè-
ries que siguin de la seva competència i donar-hi suport, i promoure la custòdia del 
territori, la conservació comunitària i la conservació privada.

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits 
de Catalunya, i cadascun dels espais, terrestres i marins, que en formen part i el 
conjunt de la infraestructura verda que els connecta, i formular i tramitar les decla-
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racions d’espais naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, tractats 
o d’altres instruments internacionals. Pel que respecta als espais marins i d’aigües 
continentals aquesta funció s’exerceix en aquells que son competència de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.

e) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000 i gestionar 
els hàbitats i les espècies que en formen part amb la finalitat de mantenir-los o res-
tablir-los a un estat de conservació favorable. Aplicar una gestió adaptativa, quan 
escaigui, amb fórmules de governança compartida, comunitària, i privada.

f) Identificar i conservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-
tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda i renaturalització.

g) 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, sens perjudici de les competències atribuïdes a l’administració forestal.

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.

h) En els espais naturals protegits aquàtics, d’àmbit marí i de les aigües con-
tinentals, participar en les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria 
de pesca marítima i continental i en matèria d’afers marítims per mantenir i restau-
rar la biodiversitat marina i de les aigües continentals i d’assolir els objectius de 
conservació fixats en aquests espais.

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

j) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció, reintroducció, i conservació ex-situ d’espècies salvatges o silvestres, i el patri-
moni genètic associat, llevat de les cinegètiques i les que són objecte d’aprofitament 
piscícola, sense perjudici de les funcions de cogestió i les possibilitats de participa-
ció definides en aquesta llei.

k) Gestionar la xarxa de centres de recuperació de fauna salvatge que s’adscri-
uen a l’Agència.

l) Exercir accions preventives, de control i quan s’escaigui d’erradicació de les 
espècies exòtiques invasores declarades i de col·laboració amb les autoritats secto-
rials en la gestió d’altres espècies exòtiques que puguin tenir impacte sobre els hà-
bitats i les espècies autòctons.

m) Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, altres 
entitats, i organismes de les diferents administracions, la informació, l’avaluació, el 
seguiment, la recerca aplicada i la transferència de coneixement, i la capacitació i 
formació dels professionals sobre el patrimoni natural i la biodiversitat.

n) Promoure l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, l’accés 
transparent a la informació, el debat i la mediació, el voluntariat ambiental i la 
ciència ciutadana, participativa i local; i considerar les necessitats específiques i 
diferenciades de la població local i visitant dels espais naturals. Impulsar els instru-
ments necessaris per a donar suport al tercer sector ambiental.

o) Promoure la coordinació amb les administracions dels territoris veïns amb 
Catalunya i la cooperació internacional en l’àmbit del patrimoni natural i la biodi-
versitat.

p) Promoure el desenvolupament d’instruments econòmics, fiscals, legals i d’al-
tres figures innovadores per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
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q) Ordenar l’ús públic dels espais naturals protegits i gestionar la xarxa d’equi-
paments i immobles patrimonials de titularitat o adscripció de l’Agència i aquells 
que, tot i trobar-se adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per raons estric-
tament jurídiques, se situen a l’interior dels espais naturals de protecció especial, i 
no tenen un ús associat a l’explotació forestal. Quan no sigui possible l’adscripció a 
l’Agència, per tal de materialitzar aquest darrer supòsit s’establirà, de comú acord, 
un règim de cessió o d’ús necessari.

r) Fomentar la vinculació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el desen-
volupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació d’ocupació, l’em-
prenedoria i la innovació, i promoure la seva vinculació amb les comunitats locals, 
en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, demés administracions 
competents i agents socials i econòmics.

s) Promoure la conservació i ús sostenible del patrimoni natural i la biodiversi-
tat de manera integrada en les polítiques relatives al canvi climàtic i les polítiques 
sectorials que hi tenen incidència.

t) Facilitar la participació de la ciutadania, els sectors econòmics, les organitza-
cions de filantropia i altres organitzacions, en la conservació del patrimoni natural 
incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge, de la inversió social 
i altres formes de suport econòmic i financer.

u) 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 
autorització administrativa, que pugui afectar els espais naturals protegits. La presa 
en consideració d’aquests informes, s’ha de fer constar justificadament en els res-
pectius acords resolutius.

4. Les funcions de gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat s’exerceixen 
amb la col·laboració dels propietaris i gestors sectorials, de la resta d’actors que 
operen en el territori així com del Consell Català de Cogestió Marítima en l’àmbit 
que li és propi.

Apartat 1
Esmena 4
GP de Ciutadans (5)
De supressió i addició a l’article 2 apartat 1

1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat emmarcada en les com-
petències establertes a l’article 144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, té per 
missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi i la 
divulgació del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí, amb 
la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, frenar la pèrdua de biodiversitat i 
la geodiversitat, i garantir tot garantint les funcions, els serveis ambientals i les ex-
ternalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, soste-
nibilitat, persistència i eficiència.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició al punt 1 de l’article 2

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 Cata-
lunya, d’una manera integral, 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.
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Apartat 2
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
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, evolutiu, ambiental, científic, paisatgístic o cultural i inclou 
les espècies silvestres, les poblacions i els recursos genètics de la seva diversitat bi-
ològica, les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i 
el patrimoni geològic, amb inclusió del patrimoni immaterial que hi està vinculat, i 
el terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i aprofita-
ment sostenible i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

[...]

Esmena 7
GP de Ciutadans (6)
De supressió i addició a l’article 2 apartat 2

Als efectes del que estableix aquesta llei, el patrimoni natural i la biodiversitat 
són els que tenen un valor rellevant mediambiental del el conjunt d’elements, recur-
sos, processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, mediam-
biental, científic, paisatgístic o cultural.

Esmena 8
GP de Ciutadans (7)
De supressió i addició de dos nous paràgrafs a l’article 2.2

i El Patrimoni Natural inclou les espècies silvestres, les poblacions i els recur-
sos genètics de la seva diversitat biològica, les comunitats biològiques, els hàbitats, 
els ecosistemes, la geodiversitat i el patrimoni geològic, amb inclusió del patrimoni 
immaterial que hi està vinculat.

, i El terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i 
aprofitament sostenible i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De modificació del punt 2 de l’article

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 inclou les espèci-
es silvestres, les poblacions i els recursos genètics de la seva diversitat biològica, les 
comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el patrimoni 
geològic, amb inclusió del patrimoni immaterial que hi està vinculat, i el terme con-
servació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i aprofitament sosteni-
ble i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

2. Als efectes del que disposen el punt anterior i la resta de l’articulat d’aquesta 
llei, el concepte de medi natural inclou, a més del patrimoni natural, la biodiversitat 
i la geodiversitat, els àmbits d’actuació pública en matèria forestal i cinegètica, els 
relatius als aprofitaments piscícoles terrestres i marins, i altres anàlegs.



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 88

Apartat 3
Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació i addició de l’article 2 punt 3

3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té com a àmbit d’actuació 
tot el territori de Catalunya, on hi té atribuïdes les funcions següents:

Apartat 3, lletra a
Esmena 11
GP de Ciutadans (8)
De modificació i supressió a l’article 2 apartat 3 lletra a

a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 
natural espais naturals protegits, i exercir en aquesta matèria l’adequada represen-
tació davant l’Administració de l’Estat i davant les institucions de la Unió Europea i 
les organitzacions internacionals.

Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De supressió i addició del punt a de l’apartat 3 de l’article 2

a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 
natural, incloses les polítiques forestals, cinegètiques, així com les relatives als apro-
fitaments piscícoles terrestres i marins i exercir en aquesta matèria l’adequada repre-
sentació davant l’Administració de l’Estat i davant les institucions de la Unió Euro-
pea i les organitzacions internacionals.

Addició de nova lletra
Esmena 13
GP de Ciutadans (9)
D’addició a l’article 2 apartat 3 lletra a bis

a bis) Coordinar els diferents instruments de planificació i gestió del territori per 
a la integració de la planificació i la gestió activa d’espais naturals protegits i per a 
la coherència en la planificació en escala dels Espais Naturals Protegits

Apartat 3, lletra b
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició a la lletra b de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al medi 

natural marí i la biodiversitat i fer-ne l’avaluació i el seguiment.
[...]

Esmena 15
GP de Ciutadans (10)
De modificació i supressió a l’article 2 apartat 3 lletra b

b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al medi 
natural als espais naturals protegits i la biodiversitat i fer-ne l’avaluació i el segui-
ment.
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Apartat 3, lletra c
Esmena 16
GP de Ciutadans (11)
De modificació i supressió a l’article 2 apartat 3 lletra c

c) Impulsar les accions portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els 
ens locals, les empreses i els propietaris de finques en sòl rústic forestals i el sector 
agrari, marítim i pesquer en les matèries que siguin de la seva competència i do-
nar-hi suport, i promoure la custòdia del territori a Catalunya.

Apartat 3, lletra d
Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De supressió i addició a l’article 2 punt 3 lletra d

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, així com el conjunt de la 
infraestructura verda que els connecta i aquells que siguin d’interès per a la conser-
vació de la biodiversitat arreu del territori de Catalunya 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.

Pel que respecta als espais marins i d’aigües continentals aquesta funció s’exer-
ceix en aquells que son competència de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
normativa vigent.

Esmena 18
GP de Ciutadans (12)
De supressió i addició a l’article 2 apartat 3 lletra d

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar –aquesta darrera amb la col·laboració 
dels propietaris, sector primari 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 declaracions d’espais naturals protegits, incloses les figures pròpies de 
convenis, tractats o d’altres instruments internacionals.

Addició noves lletres
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

d bis) Formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits, incloses 
les figures pròpies de convenis, tractats o d’altres instruments internacionals.

Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

d ter) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la Xarxa Natura 2000 i ges-
tionar els hàbitats i les espècies que en formen part amb la finalitat de mantenir-los 
o restablir-los a un estat de conservació favorable. Aplicar una gestió adaptativa, 
quan escaigui, amb fórmules de governança compartida, comunitària i privada.

Esmena 21
GP de Ciutadans (13)
De supressió i addició a l’article 2 apartat 3 lletra d bis

d bis) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000 als es-
pais naturals de protecció especial.
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Apartat 3, lletra e
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició a la lletra e de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
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 com a resultat de la suc-
cessió ecològica, exercir les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria 
forestal per als terrenys forestals de titularitat de la Generalitat de Catalunya en els 
termes que s’estableixen en la disposició addicional segona.

[...]

Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
De modificació a l’article 2 punt 3 lletra e

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, i en tots els boscos de ti-
tularitat pública exercir les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria 
forestal per als terrenys forestals de titularitat 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 s’incorporaran a 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat les funcions del Centre de la Pro-
pietat Forestal, essent l’Agència l’administració responsable d’informar els instru-
ments d’ordenació forestal de dissenyar i planificar les polítiques de gestió més adi-
ents a efectes de mantenir i millorar la biodiversitat.

Esmena 24
GP de Ciutadans (14)
De supressió a l’article 2 apartat 3 lletra e

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

Esmena 25
GP de Ciutadans (15)
De supressió d’un paràgraf de l’article 2 apartat 3 lletra e

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.
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Esmena 26
GP de Ciutadans (16)
De supressió d’un paràgraf de l’article 2 apartat 3 lletra e

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.

Esmena 27
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’un nou paràgraf de l’article 2 apartat 3 lletra e

Es mantenen les funcions del Centre de la Propietat Forestal per als terrenys fo-
restals de titularitat municipal o comunal, privats amb instrument d’ordenació i per 
les actuacions en boscos privats sense instrument d’ordenació, essent l’Agència l’ad-
ministració responsable d’informar els instruments d’ordenació forestal a efectes de 
mantenir i millorar la biodiversitat, i es podran establir instruments de col·laboració 
quant a la planificació i la gestió entre els titulars i l’Agència.

Addició de noves lletres
Esmena 28
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’un nou punt e bis a l’article 2 apartat 3

e bis) En els espais naturals de protecció especial exercir les funcions de coor-
dinació amb el departament competent en matèria d’activitats cinegètiques i pesca 
continental pel que fa a la planificació i la gestió de les espècies cinegètiques i de les 
que són objecte d’aprofitament piscícola.

Esmena 29
GP de Ciutadans (19)
D’addició d’un nou punt e ter a l’article 2 apartat 3

e ter) En els espais protegits d’àmbit marí, exercir les funcions de coordinació 
amb el departament competent en matèria pesquera pel que fa a la planificació i la 
regulació d’aquesta activitat per mantenir i millorar la biodiversitat marina i assolir 
els objectius de conservació fixats en aquests espais.

Apartat 3, lletra f
Esmena 30
GP de Ciutadans (20)
D’addició a l’article 2 apartat 3 lletra f

f) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupe-
ració i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geolò-
gic, amb la participació i el consens necessari dels actors del territori, sense treure 
la responsabilitat de la redacció a l’òrgan competent en Ordenació del Territori i 
Urbanisme.

Apartat 3, lletra g
Esmena 31
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
De supressió i addició a l’article 2 punt 3 lletra g

g) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupe-
ració, reintroducció, conservació ex-situ i rehabilitació d’espècies, llevat de incloent 
les cinegètiques i les que són objecte d’aprofitament piscícola.
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Esmena 32
GP de Ciutadans (21)
De supressió i addició a l’article 2 apartat 3 lletra g

g) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupe-
ració, reintroducció, conservació ex-situ i rehabilitació d’espècies amenaçades o en 
perill d’extinció. llevat de No són objecte d’aquesta funció les espècies les cinegèti-
ques i les que són objecte d’aprofitament piscícola en relació a les quals caldrà co-
ordinar-se amb el departament competent.

Esmena 33
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De supressió i addició del punt g de l’apartat 3 de l’article 2

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.

g) Exercir les funcions de gestió forestal en els boscos de titularitat pública de la 
Generalitat de Catalunya que es troben dins espais naturals de protecció especial 
amb l’objectiu prioritari de conservar la biodiversitat. En la resta dels boscos de 
titularitat pública o comunal dins espais naturals protegits, i en aquells que s’esta-
bleixin com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, exercir les funcions 
de cogestió amb l’òrgan competent en matèria forestal. Per als terrenys forestals de 
titularitat municipal, o comunal s’establiran instruments de col·laboració quant a la 
planificació i la gestió entre la propietat i l’Agència.

Per als terrenys forestals de titularitat privada l’Agència és l’administració res-
ponsable d’informar els instruments d’ordenació forestal a efectes de mantenir i mi-
llorar la biodiversitat, d’acord amb el que disposa el punt o) d’aquest article.

Així mateix, en els espais naturals protegits, li correspon exercir les funcions de 
cogestió amb l’òrgan competent en matèria d’activitats cinegètiques pel que fa a la 
planificació i la gestió de les espècies cinegètiques.

Addició d’una nova lletra
Esmena 34
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

g bis) En els espais naturals protegits aquàtics, d’àmbit marí i de les aigües con-
tinentals, participar en les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria 
de pesca marítima i continental i en matèria d’afers marítims per mantenir i restau-
rar la biodiversitat marina i de les aigües continentals i d’assolir els objectius de 
conservació fixats en aquests espais.

Apartat 3, lletra h
Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De supressió a la lletra h de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
h) Exercir accions preventives, de control i quan s’escaigui d’eradicació de les 

espècies exòtiques invasores.
[...]
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Apartat 3, lletra i
Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició a la lletra i de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
i) Promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, 

l’avaluació, el seguiment, la recerca aplicada fonamental o bàsica, la transferència 
de coneixement, l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, la defini-
ció d’instruments econòmics i fiscals i la cooperació internacional.

[...]

Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
Modificació i supressió d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

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.

Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, altres en-
titats, i organismes de les diferents administracions, en relació amb la biodiversitat i 
el patrimoni natural, la informació, l’avaluació, el seguiment, la recerca aplicada i 
la transferència de coneixement, i la capacitació i formació dels professionals sobre 
el patrimoni natural i la biodiversitat.

Esmena 38
GP de Ciutadans (22)
De modificació i supressió a l’article 2 apartat 3 lletra i

i) Promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, 
l’avaluació, el seguiment, la recerca aplicada, la i la transferència de coneixement,

Addició de noves lletres
Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

i bis) Promoure l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, l’ac-
cés transparent a la informació, el debat i la mediació, el voluntariat ambiental i 
la ciència ciutadana, participativa i local; i considerar les necessitats específiques i 
diferenciades de la població local i visitant dels espais naturals. Impulsar els instru-
ments necessaris per a donar suport al tercer sector ambiental.

Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

i ter) Promoure la coordinació amb les administracions dels territoris veïns amb 
Catalunya i la cooperació internacional en l’àmbit del patrimoni natural i la biodi-
versitat.
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Esmena 41
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

i quater) Promoure el desenvolupament d’instruments econòmics, fiscals, legals 
i d’altres figures innovadores per a la conservació del patrimoni natural i la biodi-
versitat.

Esmena 42
GP de Ciutadans (23)
D’addició d’una lletra i bis l’article 2 apartat 3

i.bis) Establir una xarxa d’Estacions de Seguiment de la Biodiversitat que per-
meti conèixer l’evolució i establir les polítiques de gestió, conservació i predicció en 
base a la informació rigorosa i objectiva

Esmena 43
GP de Ciutadans (24)
De supressió i addició d’una lletra i ter l’article 2 apartat 3

i ter) Desenvolupar instruments i accions dirigides al conjunt de la societat per a 
l’educació, la interpretació, la divulgació, la i la comunicació del patrimoni natural,

Esmena 44
GP de Ciutadans (25)
D’addició d’una lletra i ter l’article 2 apartat 3

i quater) Promoure la definició d’instruments econòmics i fiscals i la cooperació 
internacional.

Apartat 3, lletra j
Esmena 45
GP de Ciutadans (26)
De modificació i supressió a l’article 2 apartat 3 lletra j

j) Ordenar l’ús públic dels espais naturals de protecció especial i del conjunt 
d’espais d’interès natural, en col·laboració amb la resta d’administracions compe-
tents i amb la participació dels actors del territori i dels usuaris, del conjunt d’espais 
d’interès natural per tal de vetllar per la compatibilitat d’aquest usos amb les pràc-
tiques agroforestals i ramaders tradicionals, la privacitat de les finques rústiques o 
els allotjaments de turisme rural. i gestionar la xarxa d’equipaments i immobles pa-
trimonials de titularitat de l’Agència 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 su-
pòsit s’establirà, de comú acord, el regim concessional o d’ús necessari.

Apartat 3, lletra k
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
De modificació a la lletra k de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
k) Fer compatible la vinculació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el 

desenvolupament territorial i l’activitat econòmica i amb la generació d’ocupació, i 
promoure la seva vinculació amb la comunitat.

[...]
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Apartat 3, lletra l
Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De supressió a la lletra l de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
l) Identificar i preservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-

tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda en el territori.
[...]

Apartat 3, lletra m
Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De modificació a la lletra m de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
m) Desenvolupar Plans i actuacions per la conservació i l’ús sostenible del pa-

trimoni natural de manera integrada en les polítiques relatives al canvi climàtic i 
altres polítiques públiques.

[...]

Addició de nova lletra
Esmena 49
GP de Ciutadans (27)
D’addició d’una lletra m bis l’article 2 apartat 3

m bis) Promoure la mediació ambiental en els conflictes socioecològics relacio-
nats amb els espais naturals protegits i la pèrdua de biodiversitat o patrimoni natu-
ral, inclòs el geològic

Apartat 3, lletra o
Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició a la lletra o de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Objecte i funcions
[...]
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 

següents:
[...]
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 i vinculant a l’aprovació de qualsevol pla, programa, 
projecte o autorització administrativa que pugui afectar els espais naturals de pro-
tecció especial de Catalunya, o les espècies protegides de Catalunya. La presa en 
consideració d’aquests informes, s’ha de fer constar justificadament en els respectius 
acords resolutius.

[...]
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Esmena 51
GP de Ciutadans (28)
D’addició a l’article 2 apartat 3 lletra 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, vetllant per evitar duplicitats i 
permetent racionalitzar l’aplicació dels procediments d’avaluació ambiental que ja 
han estat informats amb anterioritat a la entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 52
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió i addició del punt o de l’apartat 3 de l’article 2

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 
autorització administrativa que pugui afectar els espais naturals de protecció espe-
cial de Catalunya. La presa en consideració d’aquests informes, s’ha de fer constar 
justificadament en els respectius acords resolutius. Quan s’afectin els espais naturals 
de protecció especial els acords resolutius han d’assumir íntegrament el contingut 
d’aquests informes. En la resta d’espais naturals protegits, la presa en consideració 
d’aquests informes s’ha de fer constar justificadament en els acords resolutius es-
mentats.

Addició de noves lletres
Esmena 53
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

p) Establir una Xarxa d’Estacions de Seguiment de la Biodiversitat a Catalunya 
que permeti conèixer l’estat d’aquesta en el temps per tal de planificar i avaluar les 
polítiques de gestió i conservació.

Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

q) Crear i gestionar, les convocatòries públiques pròpies de l’Agència en matèria 
de recerca i gestió de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
D’addició d’una nova lletra a l’article 2 punt 3

r) Emetre informes d’impacte sobre la conservació de la biodiversitat i el patri-
moni natural de les obres i altres actuacions sobre el territori, públiques o privades, 
que hi puguin tenir un impacte significatiu.

Apartat 4
Esmena 56
GP de Ciutadans (29)

D’addició a l’article 2 apartat 4.
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 per tal de garantir l’eficiència en l’ús dels recursos. L’Agència 
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no podrà exercir competències que estiguin assignades a altres ens o organismes 
públics o privats.

Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió del punt 4 de l’article 2

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.

Addició d’un nou apartat

Esmena 58
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’un punt 4 bis a l’article 2

4.bis Així mateix, s’entenen com a espais naturals protegits aquells que formen 
part de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, així com la resta d’espais inclosos en el 
Pla d’espais d’interès natural.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 3 transaccionada amb la incorpora-
ció total o parcial de les esmenes 6, 10, 14, 19, 20, 22, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 
48, 54 i 58 (veure redactat predictamen).

La ponència també proposa l’addició d’una nova lletra (m bis) amb el redactat 
següent:

«El seguiment de la biodiversitat i del patrimoni natural amb l’objectiu de conèi-
xer el seu estat en el temps, per tal de planificar i ordenar les polítiques de gestió i 
conservació.»

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

A tot l’article
Esmena 59
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (15)
De modificació de l’article 3, que quedaria redactat de la següent manera

Article 3. Òrgans de govern i Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat

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.
c) La Comissió Social.
d) La Comissió Científica.
2. El Govern ha d’aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència del 

Patrimoni Natural i la Biodiversitat, els quals han de determinar i regular les fun-
cions dels òrgans de govern; el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura 



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 98

orgànica 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.

3. En el Consell de Direcció té una majoria absoluta de vot la 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.

4. 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:
• El director o directora de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
• Tres persones representants del departament competent en matèria de medi
ambient.
• Quatre persones, amb rang mínim de director general, en representació de la 

resta de dels departaments de la Generalitat de les quals, com a mínim dues, ho 
hauran de fer en representació del departament competent en matèria d’agricultu-
ra, ramaderia, política forestal, caça i pesca i desenvolupament i vigilància rural.

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

• Una persona com a representació de les administracions locals supramunici-
pals amb competència en la gestió d’espais naturals protegits, designada pel conse-
ller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.

• Una persona representant del sector agrari de Catalunya, designada per l’or-
ganització agrària més representativa a Catalunya.

• Una persona representant dels propietaris de forests de titularitat privada, de-
signada per l’entitat més representativa a Catalunya.

• Una persona representant del sector pesquer o marítim, designada pel Consell 
Català de Cogestió Marítima.

• Una persona representant de les entitats naturalistes de Catalunya, designada 
pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.

• Una persona representant de les entitats ecologistes de Catalunya, designada 
pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.

• Una persona representant dels centres de recerca en patrimoni natural i biodi-
versitat de Catalunya, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

5. La composició de la Comissió Social es determinarà en els estatuts de l’Agèn-
cia i tindrà un màxim de 30 membres. Haurà de garantir una representació suficient 
i representativa del conjunt d’actors, incloent com a mínim representats de la pro-
pietat rural, i dels sectors agrari, forestal, pesquer, naturalista i conservacionista, 
ecologista, excursionista, turístic i de les activitats marítimes.

6. La composició de la Comissió Científica es determinarà en els estatuts de 
l’Agència i tindrà un màxim de 25 membres.

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

Al títol
Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
D’addició del títol de l’article 3

Article 3. Òrgans de Govern i Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat.
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Apartat 1
Addició de noves lletres
Esmena 61
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
D’addició de 2 noves lletres a l’article 3 punt 1

c) La Comissió Social.
d) La Comissió Científica.

Esmena 62
GP de Ciutadans (30)
D’addició a l’article 3 d’un lletra c

c) El Consell de Participació Social

Esmena 63
GP de Ciutadans (31)
D’addició a l’article 3 d’un lletra d

d) El Consell Científic-Tècnic

Addició de nous apartats
Esmena 64
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
D’addició de 2 nous punts a l’article 3

2. El Govern ha d’aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat, els quals han de determinar i regular les fun-
cions dels òrgans de govern; el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura 
orgànica 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.

3. En el Consell de Direcció té una majoria absoluta de vot en la representació 
de la Generalitat, i el seu règim d’adopció d’acords i funcionament se subjecta a la 
normativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat.

Esmena 65
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
D’addició d’un punt 4 a l’article 3

4. 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:
• 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 Quatre persones, amb rang mínim de director general, en representació 

de la resta de dels departaments de la Generalitat de les quals, com a mínim dues, 
ho hauran de fer en representació del departament competent en matèria d’agricul-
tura, ramaderia, política forestal, caça i pesca i desenvolupament i vigilància rural 
següents: una a proposta del Departament de la Presidència, una a proposta del de-
partament en matèria d’economia, una a proposta del departament en matèria de tu-
risme, i una a proposta del departament en matèria de cultura. i una a proposta del 
departament en matèria de planificació territorial i urbanisme.
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• Dues persones representants de les administracions locals competents, desig-
nades per meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a 
Catalunya.

• Una persona Dues persones representants com a representació de les adminis-
tracions locals supramunicipals amb competència en la gestió d’espais naturals pro-
tegits, designades designada pel conseller o la consellera del departament competent 
en matèria de medi ambient

• Una persona representant del sector agrari de Catalunya, Dues persones repre-
sentants de les entitats agràries, designades per meitats entre les dues organitzacions 
agràries més representatives designada per l’organització agrària més representativa 
a Catalunya.

• Una persona Dues persones representant dels propietaris de forests de titula-
ritat privada, designades pel Centre de la Propietat Forestal per l’entitat més repre-
sentativa a Catalunya.

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

• Una persona representant del sector pesquer o marítim, designada pel Consell 
Català de Cogestió Marítima.

• 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 naturalistes de Catalunya, designada 

pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.
• 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.

• Una persona representant dels centres de recerca en patrimoni natural i biodi-
versitat de Catalunya, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

• Una persona representant del Consell Social designada directament per aquest.
– Una persona representant del Consell Científic directament per aquest.
• 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

Esmena 66
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
D’addició d’un nou punt a l’article 3

5. La composició de la Comissió Social es determinarà en els estatuts de l’Agèn-
cia i tindrà un màxim de 30 membres. Haurà de garantir una representació suficient 
i representativa del conjunt d’actors d’acord amb els objectius de conservació mar-
cats per l’Agència.

Esmena 67
GP de Catalunya en Comú Podem (20)
D’addició d’un nou punt 6 a l’article 3

6. La composició de la Comissió Científica es determinarà en els estatuts de 
l’Agència i tindrà un màxim de 25 membres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana la incorporació de l’esmena 59 amb la incorporació to-
tal o parcial de les esmenes 60, 61, 62, 63, 64, 67 i 75 (veure redactat predictamen).

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 65 amb addició d’un nou punt 7 bis 
(veure redactat predictamen).
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TEXT PRESENTAT

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:
• 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.



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 102

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.

ESMENES PRESENTADES

A tot l’article
Esmena 68
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (16)
De modificació de l’article 4, que quedaria redactat de la següent manera

Article 4. Participació i Coordinació territorial
1. Per a portar a terme les funcions previstes a l’article 2 d’aquesta Llei, l’Agèn-

cia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es promourà la participació, en la mane-
ra que determinin els seus estatus i la normativa vigent, amb les administracions pú-
bliques i actors del territori: entitats locals, consorcis, entitats privades sense afany 
de lucre i, en cas que es tracti de terrenys de titularitat privada, amb la persona pro-
pietària, arrendatària o titular d’un dret real que impliqui possessió, entre d’altres.

2. Els estatuts de l’Agència han de preveure la creació d’òrgans descentralitzats 
de participació i dinamització de la societat civil i el conjunt d’actors del territori 
en els diversos àmbits en que s’estructuri territorialment l’Agència. Per això, l’Agèn-
cia es dotarà dels recursos, humans i d’altra naturalesa, necessaris per a desplegar 
una governança que fomenti la col·laboració activa amb els actors de cada territori.

3. Igualment els estatuts també han de preveure els instruments de coordinació 
i seguiment amb els departaments de la Generalitat més directament concernits en 
les polítiques del patrimoni natural i les administracions que gestionen espais na-
turals protegits.

4. L’Agència podrà assessorar a les persones propietàries, arrendatàries o titu-
lars de drets reals sobre finques rústiques que contribueixen a l’assoliment dels ob-
jectius d’aquesta Llei, i signar, amb aquests, acords de conservació. Els acords de 
conservació de l’Agència gaudeixen de la mateixa consideració legal que els acords 
de custòdia del territori en relació amb els objectius i funcions d’aquesta Llei i sig-
nar acords de conservació.

Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem (22)
De supressió de l’article 4

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:



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 103 

• 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 
urbanisme.

• 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

Esmena 70
GP de Catalunya en Comú Podem (23)
D’addició de l’article 4

1. Per a portar a terme les funcions previstes a l’article 2 d’aquesta Llei, l’Agèn-
cia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es promourà la participació, en la mane-
ra que determinin els seus estatus i la normativa vigent, amb les administracions pú-
bliques i actors del territori: entitats locals, consorcis, entitats privades sense afany 
de lucre i, en cas que es tracti de terrenys de titularitat privada, amb la persona pro-
pietària, arrendatària o titular d’un dret real que impliqui possessió, entre d’altres.

2. Els estatuts a què fa referència el punt 1 d’aquest article de l’Agència han de 
preveure la creació d’òrgans descentralitzats de participació i dinamització de la 
societat civil i el conjunt d’actors del territori en els diversos àmbits en que s’estruc-
turi territorialment l’Agència. Per això, l’Agència es dotarà dels recursos, humans i 
d’altra naturalesa, necessaris per a desplegar una governança que fomenti la col·la-
boració activa amb els actors de cada territori.

3. Igualment els estatuts de l’Agència han de preveure també els instruments de 
coordinació i seguiment amb els departaments de la Generalitat més directament 
concernits en les polítiques del patrimoni natural i les administracions que gestio-
nen espais naturals protegits. (aquesta darrera frase ve de l’antic article 4.5)
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4. L’Agència podrà assessorar a les persones propietàries, arrendatàries o titu-
lars de drets reals sobre finques rústiques que contribueixen a l’assoliment dels ob-
jectius d’aquesta Llei, i signar, amb aquests, acords de conservació. Els acords de 
conservació de l’Agència gaudeixen de la mateixa consideració legal que els acords 
de custòdia del territori. en relació amb els objectius i funcions d’aquesta llei, i sig-
nar acords de conservació

Del títol de l’article
Esmena 71
GP de Catalunya en Comú Podem (21)
Modificació del títol l’article 4

Article 4. Participació i coordinació territorial.

Apartat 1
Esmena 72
GP de Ciutadans (32)
D’addició a l’article 4 apartat 1

l. El Govern ha d’aprovar, mitjanant 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 els Consells As-
sessors, i l’estructura orgànica interna i el regim de funcionament de l’Agència, els 
quals s’han de regir pels principis de desconcentració de funcions, participació i 
proximitat territorial.

Esmena 73
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 4

1. El Govern Parlament ha d’aprovar, mitjançant un decret una majoria de dos 
terços, els estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat Catalana de 
la Natura, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern; 
el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgànica interna i el règim de 
funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels principis de desconcentra-
ció de funcions, participació i proximitat territorial.

Apartat 2
Esmena 74
GP de Ciutadans (33)
De modificació i supressió a l’article 4 apartat 2

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

2. La Direcció està composada 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,
– El director o directora de l’Agència del Patrimoni Natural.

Apartat 3
Esmena 75
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 4

Article 4. Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
[...]



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 105 

3. El Consell de Direcció està composat per:
[...]
– Dues persones representants de les administracions locals supramunicipals 

amb més competències en la gestió d’espais naturals protegits designades pel conse-
ller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient

[...]

Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4

Article 4. Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
[...]
3. El Consell de Direcció està composat per:
[...]
– Una persona representant de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya
– Una persona representant de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
[...]

Esmena 77
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 4

3. El Consell de Direcció està composat per:
[...]
– El president o la presidenta del Consell de Protecció de la Natura
– Una persona representant de l’Institut d’Estudis Catalans
– Una persona representant de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya
[...]

Esmena 78
GP de Ciutadans (34)
De supressió i addició a l’article 4 apartat 3

– 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 secretaria general 
del departament competent en matèria de medi ambient

– La Direcció

Esmena 79
GP de Ciutadans (35)
De supressió a l’article 4 apartat 3

El director o directora de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Esmena 80
GP de Ciutadans (36)
D’addició a l’article 4 apartat 3

Un tècnic especialista de l’Agència del Patrimoni Natural designat pel director 
de la mateixa

Esmena 81
GP de Ciutadans (37)
De modificació i supressió a l’article 4 apartat 3

Dues Quatre persones, amb rang mínim de Director General, representants del 
departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, política forestal i de 
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pesca Agricultura i Ramaderia, Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Agents Ru-
rals i Pesca i Afers Marítims.

Esmena 82
GP de Ciutadans (38)
D’addició a l’article 4 apartat 3

Una persona representant del departament competent en matèria d’incendis fo-
restals i altres desastres naturals

Esmena 83
GP de Ciutadans (39)
D’addició a l’article 4 apartat 3

Una persona representant de l’organisme responsable en matèria de planificació 
i gestió fluvial, zones humides i aigües continentals.

Esmena 84
GP de Ciutadans (40)
De modificació i supressió a l’article 4 apartat 3

Cinc Dues persones, amb rang mínim de director general, en representació d’al-
tres dels departaments de la Generalitat següents: una a proposta del Departament 
de la Presidència, 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 ter-
ritorial i urbanisme.

Addició de nous apartats
Esmena 85
GP de Ciutadans (41)
D’addició a l’article 4 d’un nou apartat 3 bis

3.bis Els membres del Consell de Participació Social: la composició es determi-
narà als estatuts de l’Agència i tindrà un màxim de 20 membres i com a mínim els 
següents:

Esmena 86
GP de Ciutadans (42)
De supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

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

Esmena 87
GP de Ciutadans (43)
De supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

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.

Esmena 88
GP de Ciutadans (44)
De supressió i addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Dues Tres persones representants de les entitats agràries, designades per meitats 
entre les dues organitzacions professionals i empresarials agràries més representa-
tives a Catalunya
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Esmena 89
GP de Ciutadans (45)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Un representant del món cooperatiu agrari

Esmena 90
GP de Ciutadans (46)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Una persona representant de les confraries de pesca professional

Esmena 91
GP de Ciutadans (47)
De modificació i supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Dues Tres persones representant dels propietaris de forests de titularitat privada, 
designades pel Centre de la Propietat Forestal

Esmena 92
GP de Ciutadans (48)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Una persona representant dels Consells Territorials de Caça

Esmena 93
GP de Ciutadans (49)
De supressió i addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Una persona representant de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) 
l’Institut d’estudis Catalans, IEC, qui delegarà en les seves filials d’Història Natural 
(ICN), d’Estudis Agraris (ICEA) o d’Ordenació del Territori (ICOT) segons cregui 
més convenient

Esmena 94
GP de Ciutadans (50)
De supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Una persona representant de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya

Esmena 95
GP de Ciutadans (51)
De supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Una persona representant de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Esmena 96
GP de Ciutadans (52)
De modificació i supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Una persona representant de les entitats ecologistes o naturalistes d’entre les en-
titats més representatives de Catalunya, designada pel conseller o la consellera del 
departament competent en matèria de medi ambient designades per les pròpies en-
titats.

Esmena 97
GP de Ciutadans (53)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 bis

Fins a tres persones designades per la Direcció
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Esmena 98
GP de Ciutadans (54)
D’addició a l’article 4 d’un apartat 3 ter

3. ter Els membres del Consell Científic-Tècnic: la composició es determinarà 
als estatuts de l’Agència amb un màxim de 15 membres i com a mínim els següents:

Esmena 99
GP de Ciutadans (55)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 ter

Cinc representants dels col·legis professionals de Biòlegs, Enginyers Agrònoms, 
Enginyers de Forest, Ambientòlegs i Enginyers tècnics agrícoles i forestals respec-
tivament.

Esmena 100
GP de Ciutadans (56)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 ter

Un representant de l’òrgan competent en matèria de recerca

Esmena 101
GP de Ciutadans (57)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 ter

Tres representants dels principals centres de recerca en matèria de biodiversitat 
i patrimoni natural designats pels centres de recerca

Esmena 102
GP de Ciutadans (58)
De modificació i supressió a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 ter

Tres persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en l’àmbit del 
medi natural i rural, de lliure designació per part del conseller o la consellera del 
departament competent en matèria de medi ambient designats per les universitats i 
centres de recerca

Esmena 103
GP de Ciutadans (59)
D’addició a l’article 4 apartat 3, referit al nou apartat 3 ter

Fins a 3 persones designades per la Direcció

Apartat 5
Esmena 104
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 4

5. Els estatuts a què fa referència el punt 1 d’aquest article han de preveure la 
creació d’òrgans vinculants descentralitzats de participació i presa de decisions de la 
societat civil i el conjunt d’actors del territori en els diversos àmbits en que s’estruc-
turi territorialment l’Agència. Igualment, han de preveure un òrgan de coordinació 
i seguiment amb els departaments de la Generalitat més directament concernits en 
les polítiques del patrimoni natural i les administracions que gestionen espais natu-
rals protegits.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció total o parcial de les esmenes 68, 69, 70 i 71i 
104 (veure redactat predictamen).
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TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 105
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició a l’article 5

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.

El contracte programa fixarà també els compromisos econòmics amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar les funcions que 
s’han assignat a l’Agència.

Esmena 106
GP de Ciutadans (60)
De modificació i supressió a l’article 5

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 anual dels objectius que s’han d’assolir, la previ-
sió econòmica, la previsió de resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment 
i control i d’avaluació a que l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència 
del contracte.

Esmena 107
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (17)
De modificació de l’article 5, que quedaria redactat de la següent manera

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

moni Natural i la Biodiversitat han d’establir un contracte programa, aprovat cada 
sis anys, que ha d’incloure, com a mínim, la definició biennal dels objectius que 
s’han d’assolir, la previsió de recursos i pressupost necessaris, la previsió de resul-
tats que cal obtenir, i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què l’ac-
tivitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

2. L’Agència avaluarà, com a mínim amb caràcter sexennal, l’estat del patrimoni 
natural i la biodiversitat, i l’efectivitat de les polítiques de conservació.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció total o parcial de les esmenes 105 i 107 (veure 
text predictamen).
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TEXT PRESENTAT

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:
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’Agèn-
cia.

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.

ESMENES PRESENTADES

De tot l’article
Esmena 108
GP Republicà (2)
De modificació de l’article 6

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

cera plena. Els espais naturals de protecció especial gaudeixen del règim d’autono-
mia econòmica.

2. Els recursos econòmics de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
són constituïts per:

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’Agèn-
cia.

b) La totalitat del Fons per al Patrimoni Natural.
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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. Aquestes aportacions seran compatibles amb altres instruments de finan-
çament establerts per altres departaments de la Generalitat de Catalunya o altres 
administracions amb incidència sobre accions de conservació del patrimoni natural 
i la biodiversitat.

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 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 deis 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 Llet 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 fa 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.

Esmena 109
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i addició de l’article 6, que quedaria redactat de la següent 
manera

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

cera plena. Els espais naturals de protecció especial gaudeixen del règim d’auto-
nomia econòmica.

2. Els recursos econòmics de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
són constituïts per:

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’Agen-
cia.

b) La totalitat del 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, entre els quals, les derivades dels Fons Europeus Estructurals i d’Inver-
sió de gestió directa de la Generalitat de Catalunya, que tinguin com a objectiu la 
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, sens perjudici que, per raons 
d’eficàcia i de forma coordinada amb l’Agència, altres departaments de la Genera-
litat també puguin utilitzar aquests fons per accions de conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat.

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.
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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 deis 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 impostes, taxes i preus públics la recaptació deis quals sigui afectada a 
l’Agencia en el marc legal corresponent.

j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
2 bis. L’Agència participa en les comissions de valoració i grups de treball de 

la Generalitat de Catalunya referents a Fons Europeus que tinguin objectius rela-
cionats amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, i pot gestionar, 
dins del marc normatiu vigent, la part d’aquests fons que li pertoquin.

3. El pressupost de l’Agencia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és anual 
i únic, i s’ha de subjectar al regim pressupostari que estableix el Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques· de Catalunya, i el text refós de la Llei de I ‘Estatut de l’empresa pública 
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

4. L’Agencia 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’Agencia s’han d’ajustar al que estableix la nor-
mativa reguladora deis contractes de les administracions públiques, amb les parti-
cularitats derivades de la seva organització i funcionament.

6. El regim de comptabilitat de l’Agencia és el corresponent al sector públic.
6 bis. L’Agència desenvoluparà el seu propi programa d’adquisició de sòl amb 

finalitat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. També establirà els 
mecanismes escaients per tal de col·laborar amb l’Institut Català del Sòl en l’ad-
quisició, la gestió, transmissió, cessió o permuta de terrenys d’especial interès per 
al desenvolupament de la infraestructura verda de Catalunya. Els béns immobles 
que, per adquisició directa, per donació, o altra forma aplicable, formin part del 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat principal de conservar 
el patrimoni natural i la biodiversitat, seran adscrits a l’Agència i gestionats per 
aquesta, sens perjudici de la coordinació que s’escaigui amb la resta de departa-
ments de la Generalitat. Les propietats de la Generalitat situades en espais natu-
rals protegits que estan incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública, que no 
tenen funció d’explotació forestal, seran adscrites a l’Agència, si escau descatalo-
gant-les, sens perjudici de la coordinació necessària amb el departament compe-
tent en matèria de gestió forestal.

6 ter. Excepcionalment, d’acord amb la legislació vigent, i quan ho justifiqui la 
seva declaració d’utilitat pública per motius de conservació, l’Agència podrà utilit-
zar els mecanismes d’expropiació, establiment de servituds, tempteig i retracte, en 
els espais protegits i en d’altres espais de la infraestructura verda.

Apartat 2, lletra b
Esmena 110
GP de Catalunya en Comú Podem (24)
De modificació i addició a l’article 6 punt 2 lletra b

b) La totalitat del Fons per al Patrimoni Natural.
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Esmena 111
GP de Ciutadans (61)
D’addició a l’article 6 apartat 2 lletra b

b) El fons per al Patrimoni Natural que s’haurà de compartir de manera propor-
cional amb el Centre de la Propietat Forestal

Apartat 2, lletra c
Esmena 112
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició a la lletra c de l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Règim econòmic i financer
[...]
2. Els recursos econòmics de Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 

són constituïts per:
[...]
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, de 

l’Administració General de l’Estat, de la Unió Europea, en especial dels derivats 
dels Fons Europeus Estructurals, o d’altres organismes internacionals.

[...]

Esmena 113
GP de Catalunya en Comú Podem (25)
De modificació i addició l’article 6 punt 2 lletra c

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, entre els quals, les derivades dels Fons Europeus Estructurals i d’Inver-
sió de gestió directa de la Generalitat de Catalunya, que tinguin com a objectiu la 
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, sens perjudici que, per raons 
d’eficàcia i de forma coordinada amb l’Agència, altres departaments de la Genera-
litat també puguin utilitzar aquests fons per accions de conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat.

Addició de nous apartats
Esmena 114
GP de Catalunya en Comú Podem (26)
D’addició d’un nou punt a l’article 6

2 bis) L’Agència participa en les comissions de valoració i grups de treball de la 
Generalitat de Catalunya referents a Fons Europeus que tinguin objectius relacio-
nats amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, i pot gestionar, dins 
del marc normatiu vigent, la part d’aquests fons que li pertoquin.

Esmena 115
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició de nous apartats a l’article 6

Article 6. Règim econòmic i financer
[...]
6. El règim de comptabilitat de l’Agència és el corresponent al sector públic.
6. bis. L’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha d’elaborar anualment 

el seu avantprojecte de pressupost d’ingressos i de despeses i trametre’l al seu depar-
tament d’adscripció perquè el Govern l’integri en els pressupostos de la Generalitat.

6. ter. L’actuació econòmica de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
s’ha de sotmetre a la fiscalització del control pressupostari, que correspon a la In-
tervenció General de la Generalitat.

Fascicle quart
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6. quater. Règim de contractació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiver-
sitat és objecte de la normativa general de contractació que s’aplica a l’Administra-
ció de la Generalitat i als seus organismes autònoms.

6. quinquies. El règim patrimonial de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodi-
versitat és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l’Administració 
de la Generalitat.

Esmena 116
GP de Catalunya en Comú Podem (27)
D’addició d’un nou punt a l’article 6

7) L’Agència desenvoluparà el seu propi programa d’adquisició de sòl amb finali-
tat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. També establirà els meca-
nismes escaients per tal de col·laborar amb l’Institut Català del Sòl en l’adquisició, 
la gestió, transmissió, cessió o permuta de terrenys d’especial interès per al desenvo-
lupament de la infraestructura verda de Catalunya. Els béns immobles que, per ad-
quisició directa, per donació, o altra forma aplicable, formin part del patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya amb la finalitat principal de conservar el patrimoni na-
tural i la biodiversitat, seran adscrits a l’Agència i gestionats per aquesta, sens per-
judici de la coordinació que s’escaigui amb la resta de departaments de la Genera-
litat. Les propietats de la Generalitat situades en espais naturals protegits que estan 
incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública, que no tenen funció d’explotació 
forestal, seran adscrites a l’Agència, si escau descatalogant-les, sens perjudici de la 
coordinació necessària amb el departament competent en matèria de gestió forestal.

Esmena 117
GP de Catalunya en Comú Podem (28)
D’addició d’un nou punt a l’article 6

8) Excepcionalment, d’acord amb la legislació vigent, i quan ho justifiqui la seva 
declaració d’utilitat pública per motius de conservació, l’Agència podrà utilitzar els 
mecanismes d’expropiació, establiment de servituds, tempteig i retracte, en els es-
pais protegits i en d’altres espais de la infraestructura verda.

Esmena 118
GP Republicà (3)
D’addició de dos punts 6 bis i 6 ter a l’article 6, que quedarien redactats de la 
següent manera

Article 6. Règim econòmic, financer i patrimonial
6 bis. L’Agència desenvoluparà el seu propi programa d’adquisició de sòl amb 

finalitat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. També establirà els 
mecanismes escaients per tal de col·laborar amb l’Institut Català del Sòl en l’adqui-
sició, la gestió, transmissió, cessió o permuta de terrenys d’especial interès per al 
desenvolupament de la infraestructura verda de Catalunya. Els béns immobles que, 
per adquisició directa, per donació, o altra forma aplicable, formin part del patri-
moni de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat principal de conservar el pa-
trimoni natural i la biodiversitat, seran adscrits a l’Agència i gestionats per aquesta, 
sens perjudici de la coordinació que s’escaigui amb la resta de departaments de la 
Generalitat. Les propietats de la Generalitat situades en espais naturals protegits 
que estan incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública, que no tenen funció 
d’explotació forestal, seran adscrites a l’Agència, si escau descatalogant-les, sens 
perjudici de la coordinació necessària amb el departament competent en matèria 
de gestió forestal.

6 ter. Excepcionalment, d’acord amb la legislació vigent, i quan ho justifiqui la 
seva declaració d’utilitat pública per motius de conservació, l’Agència podrà utilit-
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zar els mecanismes d’expropiació, establiment de servituds, tempteig i retracte, en 
els espais protegits i en d’altres espais de la infraestructura verda.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció total o parcial de les esmenes 110, 113, 114, 116, 
117 i 118 (veure redactat predictamen).

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 119
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Règim de personal
1. El personal de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha d’ésser 

funcionari o laboral en els mateixos termes i en les mateixes condicions que els es-
tablerts per al personal de l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb la 
legislació aplicable.

[...]

Esmena 120
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (18)
De modificació a l’article 7

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

dret laboral, llevat dels llocs de treball que, amb relació a la naturalesa de llur con-
tingut, i especialment si comporten l’exercici de potestats administratives o potestats 
públiques, restin reservats al personal funcionari públic.

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.

Esmena 121
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 7

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.

1. El personal de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha d’ésser 
funcionari o laboral en els mateixos termes i en les mateixes condicions que els es-
tablerts per al personal de l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb la 
legislació aplicable.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció total o parcial de les esmenes 119, 120 i 121 
(veure redactat predictamen).

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 122
GP de Ciutadans (62)
De modificació i supressió a l’article 8 apartat 2

L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat aprova anualment una memò-
ria de l’activitat realitzada i valoració dels resultats amb indicadors de d’activitats 
fetes durant l’exercici que la presidència del Consell de Direcció lliura al Govern i 
al Parlament.

Esmena 123
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (19)
De supressió i addició a l’article 8

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 i fa pública a la societat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció total o parcial de les esmenes 122 i 123 (veure 
redactat predictamen).

TEXT PRESENTAT

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 
l’Agència i s’integren en aquesta per aplicació del mecanisme de successió d’em-
presa.
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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.

ESMENES PRESENTADES

A tota la disposició
Esmena 124
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (20)
De modificació de la disposició addicional primera

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 funcionari que en la data de constitució de l’Agència del Patri-
moni 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 en aquesta i resta en la condició de personal funcionari. El per-
sonal que a la data ocupa interinament una plaça de funcionari, s’integra també en 
l’Agència i resta en la seva condició de personal interí.

3. Si es generen nous llocs de treball, l’Agència els ha d’oferir en igualtat de con-
dicions a tot el personal d’acord amb el procediment aplicable. El personal funcio-
nari es pot acollir a aquesta opció i, en el cas d’obtenir un lloc de treball, resta en 
la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats i se’n reconeix l’antiguitat. 
En cas que no es vulgui acollir a aquesta opció manté sense cap alteració la seva 
condició de funcionari i romandrà en el seu lloc de treball, el qual serà definit a la 
Relació de Llocs de Treball com a extingir.

4. Si es treuen a concurs places ocupades interinament per tal de proveir-les de-
finitivament, aquestes hauran de ser adscrites al règim de personal laboral.

5. El personal laboral s’integra a l’agència per aplicació del mecanisme de suc-
cessió d’empresa en els termes que estableix l’article 44 de l’Estatut dels Treballa-
dors. El personal laboral fix afectat queda respecte de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat de 
conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2a del VI conveni únic d’àm-
bit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
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6. El personal a que fa referència els apartats 2, i 5 en el cas d’incorporar-se a 
l’Agència, mantenen uns drets laborals anàlegs als de la seva situació administra-
tiva d’origen.

7. El personal de Forestal Catalana, S.A. que exerceix funcions tècniques i de 
gestió de manera permanent directament atribuïbles a l’Agència ha de ser incorpo-
rat a aquesta i inclòs dins de la seva estructura orgànica, i se li aplicarà l’apartat 5 
d’aquesta disposició, donat que li és d’aplicació el VI Conveni únic com a personal 
laboral de la Generalitat de Catalunya.

Apartat 2
Esmena 125
GP de Ciutadans (63)
De modificació i supressió a la DA primera apartat 2

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 
l’Agència i s’integren en aquesta per aplicació del mecanisme de successió d’em-
presa.li és d’aplicació la disposició addicional 2 del VI conveni col·lectiu únic d’àm-
bit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

Addició d’un nou apartat
Esmena 126
GP de Ciutadans (64)
D’addició a la DA primera d’un nou apartat 2 bis

2.bis L’apartat anterior també és d’aplicació al personal de Forestal Catalana, 
SA que exerceixi funcions directament atribuïbles a l’Agència

Apartat 3
Esmena 127
GP de Ciutadans (65)
De modificació i supressió a la DA primera apartat 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 i resta en la condició de personal funcionari 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 plan-
tilla de personal laboral de l’Agència, en el termini 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 1i reconeix l’antiguitat. Altrament, el 
personal funcionari que no s’hi integri s’adscriu a un altre lloc de treball de la Ge-
neralitat i queda sotmès a les normes sobre provisió de llocs de treball establertes 
per la normativa vigent.

Apartat 4
Esmena 128
GP de Ciutadans (66)
De supressió a la DA primera apartat 4

4. L’apartat anterior també és d’aplicació al personal que ocupa interinament una 
plaça de funcionari, llevat de l’aplicació del regim d’excedència voluntària en cas 
d’incorporació a l’Agència.
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Apartat 5
Esmena 129
GP de Ciutadans (67)
De modificació i supressió a la DA primera apartat 5

5. El personal laboral no fix se li aplicarà la normativa de successió d’empreses i 
a que fa referencia els apartats 3, 4 i 5, en el cas d’incorporar-se a l’Agència, mante-
nen uns drets laborals anàlegs als de la seva situació administrativa d’origen.

Apartat 6
Esmena 130
GP de Ciutadans (68)
De supressió a la DA primera apartat 6

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

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana d’adopció total o parcial de les esmenes 124, 125, 126, 
127, 128 i 130 (veure redactat predictamen).

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 131
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (21)
De modificació de la disposició addicional segona

Disposició addicional segona
1. Els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat de Catalunya situats a 

l’interior d’espais naturals de protecció especial o que s’han determinat com a bos-
cos singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, han de ser cogestionats entre 
l’òrgan de gestió d’aquests espais i l’òrgan competent en matèria forestal.

2. Per tal de desenvolupar les tasques d’ordenació i de gestió forestals en aquests 
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. En l’ordenació i gestió d’aquests terrenys preval la conservació i la 
millora del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb la ges-
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tió forestal sostenible. Els instruments de gestió forestal que s’aprovin sobre aquests 
terrenys requereixin l’informe previ vinculant de l’òrgan gestor de l’espai.

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

Esmena 132
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De modificació de la disposició addicional segona

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

de la Generalitat de Catalunya pública o comunal situats a l’interior d’espais naturals 
protegits de llevat d’aquells declarats de protecció especial, o que s’han determinat 
com a boscos singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, han de treballar, 
en règim de cogestió, amb entre els equips de gestió d’aquests espais i els respon-
sables de l’ordenació i la gestió de la competència forestal han de ser cogestionats 
per l’òrgan de gestió d’aquests espais i l’òrgan competent en matèria forestal En el 
cas de terrenys forestals de titularitat municipal, o comunal la gestió es durà a ter-
me d’acord amb els instruments de col·laboració a que fa referència l’article 2.3.g).

Per tal de desenvolupar les tasques d’ordenació i de gestió forestals a què fa re-
ferència el paràgraf anterior en aquests els terrenys forestals titularitat de la Ge-
neralitat, s’ha d’establir una comissió de coordinació entre l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat Catalana de la Natura i l’òrgan competent en matèria fo-
restal. En l’ordenació i gestió d’aquests terrenys preval la conservació i la millora 
del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb la gestió forestal 
sostenible. Els instruments de gestió forestal que s’aprovin sobre aquests terrenys re-
quereixin l’informe previ vinculant de l’òrgan gestor de l’espai quan aquest disposi 
d’un òrgan de gestió específic que tingui com a finalitat la seva conservació.

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 programes 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.

Paràgraf 2
Esmena 133
GP de Ciutadans (69)
De supressió a la DA segona paràgraf segon

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.
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Paràgraf 3
Esmena 134
GP de Ciutadans (70)
De supressió a la DA segona paràgraf tercer

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.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 135
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
D’addició d’una nova disposició addicional segona bis

Disposició addicional segona bis
S’hauran d’articular mecanismes de cooperació interadministratiu amb els ges-

tors públics d’espais naturals pertanyents als territoris limítrofs: de la resta d’Espa-
nya, de França i d’Andorra, i en general, amb administracions públiques de la resta 
d’Espanya i de la Unió Europea.

Esmena 136
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
D’addició d’una nova disposició addicional segona ter

Disposició addicional segona ter
La gestió administrativa i de planificació dels terrenys forestals situats en Espais 

Naturals Protegits, la competència correspondrà a l’Agencia de Patrimoni Natural.

Esmena 137
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
D’addició d’una nova disposició addicional segona quater

Disposició addicional segona quater
L’Agencia de Patrimoni Natural garantirà la gestió integral dels Espais Naturals 

Protegits.

Esmena 138
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
D’addició d’una nova disposició addicional segona quinquies

Disposició addicional segona quinquies
El Govern en el termini de dos anys haurà d’aprovar un Pla que estableixi els 

boscos que s’estableixin com a singulars, madurs i destinats a l’evolució natural.

Esmena 139
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (22)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i el departament competent en 

matèria d’espais agraris establiran els mecanismes de coordinació i col·laboració 
necessaris per a la gestió dels espais agraris, d’acord amb la Llei 3/2019, de 17 de 
juny, dels espais agraris, tenint en compte la seva aptitud productiva i la necessària 
gestió i protecció del medi natural, d’acord amb la legislació ambiental vigent.
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Esmena 140
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (23)
D’addició d’una nova disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta
Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional desena de la Llei 4/2017 de 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, modificada per la disposició addicio-
nal tretzena de la Llei 16/2017, de canvi climàtic, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. El Fons del patrimoni natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relacio-
nades amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural i la 
biodiversitat.»

Esmena 141
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició d’una disposició addicional

Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 
compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa-
ritat mínima.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 138, 139, 140 i 141 per ser incor-
porades com a noves disposicions addicionals (veure redactat predictamen).

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 142
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (24)
De modificació i supressió a la disposició transitòria

Disposició transitòria primera
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 
regulin 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.

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



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 123 

Noves disposicions transitòries
Esmena 143
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (25)
D’addició d’una nova disposició transitòria

Nova disposició transitòria
Per a la posada en funcionament de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-

versitat, es podrà establir un règim excepcional amb la finalitat de no restar subjecta 
a les limitacions genèriques que puguin establir la legislació pressupostària en ma-
tèria de personal destinades al conjunt del sector públic de la Generalitat, llevat que 
s’indiqui el contrari i sens perjudici de la normativa estatal bàsica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 142 (veure redactat predictamen).
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 143 com a nova disposició transi-

tòria.

TEXT PRESENTAT

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-
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.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes

TEXT PRESENTAT

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.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 144
GP de Ciutadans (71)
De supressió a la DF tercera

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

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

Esmena 145
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (26)
De modificació de la disposició final tercera

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

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

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 145.

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural

ESMENES PRESENTADES

Esmena 146
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al títol de la proposició

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Esmena 147
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del títol de la Proposició de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural Catalana de la 
Natura.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana una transacció amb l’esmena 147 (veure redactat predic-
tamen).

TEXT PRESENTAT

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 
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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 
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 
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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 patrimoni 
natural a Catalunya hagi estat històricament infra-finançada i amb una insuficient 
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 estruc-
tures 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 comunitària en 
els espais de la xarxa Natura 2000, i el desplegament de tota mena d’accions de ges-
tió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni geològic i els espais naturals protegits, 
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-
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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’adminis-
tració 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 de-
partaments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han canviat de de-
partament i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat la seva actuació. Aquest per-
manent 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 coneixement 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 dis-
ponibles 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 polítiques 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.

ESMENES PRESENTADES

Paràgraf 1
Esmena 148
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del primer paràgraf del preàmbul, que comença amb «El marc 
internacional», que quedaria redactat de la següent manera

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 
biològica 2011-2020, aprovada el 2010, que estableix els Objectius d’Aichi, i el Pla 
d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, apro-
vada el 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 Desenvolupament Sostenible 2030, aprovada el 2015, in-
clou objectius rellevants en l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per 
primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni 
natural. A Europa, la Unió Europea promou l’Estratègia sobre Biodiversitat fins al 
2020, aprovada l’any 2011 –i ha previst una nova estratègia fins a 2030–, 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 ins-
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ta la Comissió Europea, el parlament Europeu i els membres, a emprendre mesures 
per aturar la pèrdua de biodiversitat. Alhora, Catalunya ha establert la seva pròpia 
Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, aprovada per 
l’Acord GOV/54/2018, de 17 de juliol, i que estableix com a línia d’actuació prio-
ritària numero 64 la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Paràgraf 2
Esmena 149
GP de Ciutadans (1)
D’addició al paràgraf segon de l’exposició de motius

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 estratègica 
per alguns sectors d’activitat, com el del turisme, la caça, l’energia, la gestió tradi-
cional agro-forestal, el desenvolupament de l’estratègia de la Bioeconomia a Euro-
pa −amb especial èmfasi per la substitució de matèries primes industrials fonamen-
tades en els hidrocarburs−, per al pas d’infraestructures i per al desenvolupament 
local d’una part molt important del territori català.

Paràgraf 4
Esmena 150
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del quart paràgraf del preàmbul, que comença amb «el 32%», que 
quedaria redactat de la següent manera

El 32% del 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 es-
pecial com ara els parcs naturals. Els ecosistemes d’aquests territoris, i els processos 
i espècies que els conformen, no son unitats aïllades sinó connectades per la matriu 
del territori, constituint globalment la xarxa anomenada infraestructura verda. En 
conjunt, és una superfície important que cal planificar, ordenar i gestionar adequa-
dament, amb la col·laboració de la propietat i de les polítiques sectorials que inci-
deixen sobre el territori.

Paràgraf 5
Esmena 151
GP Republicà (1)
De modificació i supressió del cinquè paràgraf del preàmbul, que comença amb 
«Malgrat la recuperació», que quedaria redactat de la següent manera

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre ells alguns de forestals i arbus-
tius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la biodiversitat 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 objectius d’Aichi, basat en el se-
guiment de les tendències poblacionals d’espècies de vertebrats terrestres, d’aigua dolça 
i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una disminució del 22% de les 
poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-2016. Cata-
lunya compta amb una xarxa significativa de centres i grups de recerca especialitzats 
en l’estudi de diferents branques del patrimoni natural, la seva conservació i gestió, que 
cal coordinar, reforçar i vincular més i millor en la presa de decisions i la gestió diària. 
Les dades aportades per aquests grups de recerca de Catalunya reflecteixen que les pèr-
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dues de biodiversitat més significatives s’estan produint en els hàbitats agraris en medi 
natural terrestre, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa de l’activitat hu-
mana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural 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 econòmi-
ca, 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.

Esmena 152
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del cinquè paràgraf del preàmbul, que comença amb «Malgrat la 
recuperació», que quedaria redactat de la següent manera

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre ells alguns de forestals i arbus-
tius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la biodiversitat i el patrimoni 
natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El càlcul per a Catalu-
nya del Living Planet Índex (LPI), un indicador sobre l’estat de la biodiversitat mun-
dial adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els objectius d’Aichi, basat en 
el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de vertebrats terrestres, d’aigua 
dolça i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una disminució del 22% 
de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-
2016. Catalunya compta amb una xarxa significativa de centres i grups de recerca 
especialitzats en l’estudi de diferents branques del patrimoni natural, la seva conser-
vació i gestió, que cal coordinar, reforçar i vincular més i millor en la presa de deci-
sions i la gestió diària. Les dades aportades per aquests grups de recerca de 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 hu-
mana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural posen en risc 
la provisió de serveis ecosistèmics, que són bàsics per la salut i el benestar de la socie-
tat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment d’inundacions, la puri-
ficació 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.

Paràgraf 6
Esmena 153
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició al sisè paràgraf del preàmbul, que comença amb «En definitiva», que 
quedaria redactat de la següent manera

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 el 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.

Paràgraf 7
Esmena 154
GP de Ciutadans (2)
De supressió al paràgraf setè de l’exposició de motius

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 carrega.
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Esmena 155
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De supressió i addició al setè paràgraf del preàmbul, que comença amb «La 
protecció de la natura», que quedaria redactat de la següent manera

La protecció de la natura no es una política menor ni accessòria perquè afecta i 
incideix en una part molt important del territori, i del seu desenvolupament econò-
mic i del benestar de la societat, 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.

Paràgraf 9
Esmena 156
GP de Ciutadans (3)
De supressió al paràgraf novè de l’exposició de motius

Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, en tant que Aquesta so-
lució 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.

Esmena 157
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De supressió i addició al novè paràgraf del preàmbul, que comença amb «Aquest 
no és un plantejament», que quedaria redactat de la següent manera

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 va posar en marxa la seva de l’Agència per a la de Biodiversitat el 2017.

Paràgraf 10
Esmena 158
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De supressió i addició al paràgraf desè del preàmbul, que comença amb «La 
gestió del medi natural», que quedaria redactat de la següent manera

La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un terri-
tori secularment humanitzat i densament poblat com el nostre. Les polítiques l’objec-
tiu de les quals és la protecció conservació del patrimoni natural –concepte que va 
des de la conservació preservació i la protecció, fins la restauració o l’ús sostenible– 
tenen un evident component transversal, ja que tenen una estreta relació amb les polí-
tiques d’ordenació del territori, les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, 
les turístiques, les d’infraestructures, les energètiques, les fiscals i moltes d’altres.

Paràgraf 11
Esmena 159
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De supressió i addició al paràgraf onzè del preàmbul, que comença amb «Perquè 
la gestió», que quedaria redactat de la següent manera

Perquè la gestió del medi natural sigui efectiva, ha de combinar l’aplicació de 
coneixements científics, amb l’ús d’instruments i tecnologies pròpies del món de 
l’enginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme, l’educació o la comunicació ge-
ologia, 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 inter-
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disciplinar. Aquesta realitat casa malament amb la rigidesa de places adjudicades a 
cossos tècnics de l’Administració tradicional de la Generalitat.

Paràgraf 12
Esmena 160
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
D’addició al paràgraf dotzè del preàmbul, que comença amb «La dinàmica 
variable», que quedaria redactat de la següent manera

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, l’adaptació al canvi climàtic o determinades amenaces a elements patri-
monials 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.

Paràgraf 13
Esmena 161
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De modificació i addició al paràgraf tretzè del preàmbul, que comença amb «La 
gestió», que quedaria redactat de la següent manera

La gestió de tots els serveis i les infraestructures amb què s’ha dotat el país al 
llarg de tres dècades, com els centres d’informació, documentació i interpretació 
dels parcs naturals i altres estructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de re-
cuperació de fauna salvatge, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compli-
ment de la normativa comunitària en els espais de la xarxa Natura 2000, i el desple-
gament de tota mena d’accions de gestió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni 
geològic, i els espais naturals protegits, exigeix altes capacitats de coordinació i 
d’execució en un context de canvi global.

Paràgraf 14
Esmena 162
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (11)
De supressió i addició al punt catorzè del paràgraf, que comença amb «Des d’un 
punt de vista», que quedaria redactat de la següent manera

Des d’un punt de vista operatiu, durant més de 25 anys d’experiència d’ençà de 
la creació del Departament de Medi Ambient, 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 Generalitat de Catalunya. En sinto-
nia 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 Generalitat i ens locals, les entitats de 
custòdia del territori i altres entitats del tercer sector ambiental, la propietat, les fun-
dacions, 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 or-
ganitzatiu, impossible d’encaixar amb les envellides estructures encara vigents.

Paràgraf 18
Esmena 163
GP de Ciutadans (4)
De supressió del paràgraf divuitè de l’exposició de motius

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.
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Esmena 164
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (12)
De supressió del paràgraf divuitè del preàmbul, que comença amb «Més 
endavant»

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.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció, total o parcial, de les esmenes 148, 150, 152, 
153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 i 164 (veure redactat predictamen).

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, GP Cs; Narcís Clara Lloret, GP JxCat; 

Ferran Civit i Martí, GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP PSC-Units; Lucas 
Silvano Ferro Solé, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Alejandro 
Fernández Álvarez, SP PPC, diputats

Predictamen

Proposició de llei de l’Agència de la Natura de Catalunya

Preàmbul
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 escala 
mundial, les Nacions Unides van promoure el Conveni sobre la diversitat biològica 
durant la Cimera de la Terra del 1992, i són diversos els documents –plans, proto-
cols i decisions– que el despleguen, entre els quals el Pla estratègic de la diversitat 
biològica 2011-2020, aprovat el 2010, que estableix els objectius d’Aichi, i el Pla 
d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, apro-
vat el 2010, que insta els governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la 
local, per a ésser efectius en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològi-
ca. També l’Agenda global de desenvolupament sostenible 2030, aprovada el 2015, 
inclou objectius rellevants en l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per 
primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni 
natural. A Europa, la Unió Europea promou l’Estratègia sobre biodiversitat fins al 
2020, aprovada el 2011 –i ha previst una nova estratègia fins al 2030–, adoptant el 
Conveni sobre la diversitat biològica i vinculant el desplegament de la xarxa Natu-
ra 2000 a la consecució de sis objectius bàsics de conservació. L’Estratègia europea 
insta la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els estats membres a emprendre 
mesures per a aturar la pèrdua de biodiversitat. Alhora, Catalunya ha establert la 
seva pròpia Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, aprovada per 
l’Acord GOV/54/2018, del 17 de juliol, que estableix com a línia d’actuació priorità-
ria número 64 la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Hi ha, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patrimoni 
natural de Catalunya, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una percepció 
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 Sostenibilitat, 
del fet que els esforços que destina el Govern a la conservació del patrimoni natural 
són manifestament insuficients. Aquesta demanda té, també, un significatiu compo-
nent econòmic en tant que el patrimoni natural té una importància estratègica per a 
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 internacio-
nal, cal recordar que 94 hàbitats i 57 espècies presents a Catalunya són d’interès 
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comunitari i 83 espècies d’ocells estan incloses en l’annex I de la directiva relativa 
als ocells. Amb relació a la seva superfície, el territori català és enormement ric pel 
que fa a biodiversitat, amb més de quatre-centes espècies d’animals vertebrats, més 
de deu mil espècies d’animals invertebrats i més de quatre mil plantes vasculars. 
En concret, Catalunya té dotze vegades més hàbitats d’interès comunitari per uni-
tat de superfície que el conjunt d’Espanya, sis vegades més que Itàlia, tres vegades 
més que Portugal, tretze vegades més que França, catorze més que Suècia o la Gran 
Bretanya i quinze més que Alemanya. El patrimoni natural és, en conseqüència, un 
tret distintiu de Catalunya i un actiu estratègic que cal protegir i gestionar adequa-
dament.

El 32% del territori català està 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. Els ecosistemes d’aquests territoris, i els processos i es-
pècies que els conformen, no són unitats aïllades, sinó connectades per la matriu 
del territori, i constitueixen globalment la xarxa anomenada infraestructura verda. 
En conjunt, és una superfície important que cal planificar, ordenar i gestionar ade-
quadament, amb la col·laboració dels propietaris i de les polítiques sectorials que 
incideixen sobre el territori.

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre els quals alguns de forestals 
i arbustius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la biodiversitat i el 
patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El càlcul 
per a Catalunya de l’índex Planeta Viu, un indicador sobre l’estat de la biodiversitat 
mundial adoptat pel Conveni sobre la diversitat biològica i els objectius d’Aichi, ba-
sat en el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de vertebrats terrestres, 
d’aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una disminu-
ció del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al pe-
ríode 2002-2016. Catalunya té una xarxa significativa de centres i grups de recerca 
especialitzats en l’estudi de diferents branques del patrimoni natural i en la seva 
conservació i gestió, que cal coordinar, reforçar i vincular més i millor amb la presa 
de decisions i la gestió diària. Les dades aportades per aquests grups de recerca de 
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 natu-
ral posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics, que són bàsics per a 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, Catalunya té un patrimoni natural excepcional en el context euro-
peu i, per tant, una gran responsabilitat –també legal– de protecció i gestió. Els di-
versos indicadors en matèria de biodiversitat palesen el 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 estan pendents d’abordar.

La protecció de la natura no és una política accessòria, perquè afecta una part 
molt important del territori, del seu desenvolupament econòmic i del benestar de la 
societat, raó per la qual ha d’ésser entesa com una oportunitat i un factor de desen-
volupament 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’execució, 
especialment en un context de canvi global. El fet que la política de patrimoni na-
tural a Catalunya hagi estat històricament infrafinançada i hagi tingut una capacitat 
d’actuació insuficient, a diferència de la governança establerta en altres àmbits de 
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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 de la natura de Catalunya.

Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, atès que aquesta solució 
s’ha donat en molts de països de l’entorn de Catalunya. 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 va posar en marxa la seva agèn-
cia per a la biodiversitat el 2017.

La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un terri-
tori secularment humanitzat i densament poblat com Catalunya. Les polítiques que 
tenen per objectiu la conservació del patrimoni natural –concepte que va des de la 
preservació i la protecció fins a la restauració o l’ús sostenible– tenen un evident 
component transversal, ja que tenen una estreta relació amb les polítiques d’ordena-
ció del territori, les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, 
les d’infraestructures, les energètiques i les fiscals, entre d’altres.

La gestió del medi natural, per a ésser efectiva, ha de combinar l’aplicació de 
coneixements científics amb l’ús d’instruments i tecnologies propis del món de l’en-
ginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme, l’educació o la comunicació, de ma-
nera que, d’una banda, ha de resoldre la transferència de coneixement de la recerca 
a la gestió i, de l’altra, s’ha de dotar d’una organització pluridisciplinària i interdis-
ciplinària. 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 a fer front a eventuals emergències, com 
les invasions biològiques, l’adaptació al canvi climàtic o determinades amenaces a 
elements patrimonials de primer ordre. L’Administració pública ha d’ésser àgil a 
l’hora d’actuar, perquè d’això en pot dependre l’assoliment dels objectius últims de 
les polítiques de conservació.

La gestió de tots els serveis i infraestructures amb què s’ha dotat Catalunya al 
llarg de tres dècades, com els centres d’informació, documentació i interpretació 
dels parcs naturals i altres estructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de recu-
peració de fauna salvatge, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compliment 
de la normativa comunitària als 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 protegits, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució en 
un context de canvi global.

Des d’un punt de vista operatiu, durant més de vint-i-cinc anys d’experiència 
d’ençà de la creació del Departament de Medi Ambient, s’ha posat de manifest la 
insuficiència de les estructures administratives clàssiques per a abordar amb eficàcia 
i eficiència els aspectes indicats. La conservació del patrimoni natural no es troba en 
mans únicament de la Generalitat. 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 en-
tre la Generalitat i els ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats 
del tercer sector ambiental, els propietaris, les fundacions, les empreses de serveis i 
les consultores, els centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de volunta-
riat 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 de la Natura de Catalunya ha de 
generar un impacte positiu. D’una banda, ha de permetre un millor finançament de 
les polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves fonts de finançament més en-
llà de les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de millorar l’agilitat, l’eficiència 
i l’eficàcia en la gestió pressupostària.
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Finalment, és important de recordar que, al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, 
l’administració encarregada de la planificació i la gestió del patrimoni natural no ha 
gaudit de la integritat i la continuïtat necessàries per a poder definir i executar una 
política sòlida i estructural. En diverses ocasions s’han dividit equips i repartit fun-
cions entre departaments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han 
canviat de departament i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat llur actuació. 
Aquest permanent anar i venir ha consumit moltes energies, ha impedit de posar 
uns fonaments sòlids, ha deixat moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa 
d’una gran pèrdua de coneixement i expertesa.

La creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha de permetre d’aprofitar 
les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades de la con-
servació de la natura. Per a donar resposta a les necessitats que s’han esmentat, és 
necessària i pot ésser molt útil la creació d’un organisme estable i amb un cert grau 
d’independència i capacitat d’actuació que pugui optimar els recursos disponibles i 
augmentar l’eficàcia de l’Administració; un organisme orientat a l’acció, que resol-
gui la insuficiència de les estructures administratives clàssiques, tal com ja s’ha es-
devingut en molts dels països de referència en l’àmbit de les polítiques ambientals.

Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de la Natura de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i 

plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita al departa-
ment competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret públic de la Ge-
neralitat regulada 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 Decret legislatiu 2/2002, del 
24 de desembre. L’Agència ajusta la seva activitat al dret privat, sens perjudici de 
l’aplicació de les normes de dret administratiu en els casos en què exerceix funcions 
o potestats públiques.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya es regeix per aquesta llei, per les dispo-
sicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana i per 
les altres normes aplicables.

Article 2. Objecte 
1. L’Agència de la Natura de Catalunya té per missió la protecció, la planificació, 

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

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per patrimoni natural i biodiversitat el con-
junt d’elements, recursos, funcions, processos i àmbits del medi als quals es reco-
neix un valor ecològic, evolutiu, ambiental, científic, paisatgístic o cultural. Aquest 
conjunt inclou les espècies silvestres, les poblacions i els recursos genètics de llur 
diversitat biològica, les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geo-
diversitat i el patrimoni geològic, el patrimoni immaterial i els coneixements i usos 
tradicionals que hi estan vinculats.

3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per infraestructura verda la xarxa de zones 
naturals i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de forma estra-
tègica, dissenyada i gestionada per a la prestació d’una extensa gamma de serveis 
ecosistèmics.

3. El terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i 
aprofitament sostenible, i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

4. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per espais naturals protegits els espais que 
formen part de la xarxa Natura 2000 i els inclosos en el Pla d’espais d’interès na-
tural.
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5. Els recursos fitogenètics i zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, inclo-
sa l’agrobiodiversitat, i els components bioquímics i genètics de l’espècie humana 
s’exclouen de l’objecte de l’Agència de la Natura de Catalunya i es regeixen per llur 
normativa específica

Article 2 bis. Funcions
1. L’Agència de la Natura de Catalunya té com a àmbit d’actuació tot el territori 

de Catalunya i té atribuïdes les funcions següents: 
a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 

natural, i exercir en aquesta matèria la representació davant l’Administració de l’Es-
tat i davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

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

c) Impulsar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els ens locals, les organitza-
cions comunals, les empreses, els propietaris de finques rústiques i el sector agrari, 
cinegètic i forestal, i la cogestió en l’àmbit marítim i pesquer, en les matèries que 
siguin de la seva competència, i donar-hi suport, i també promoure la custòdia del 
territori, la conservació comunitària i la conservació privada.

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits, 
cadascun dels espais, terrestres i marins, que en formen part i el conjunt de la in-
fraestructura verda que els connecta, i formular i tramitar les declaracions d’espais 
naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, tractats o altres instru-
ments internacionals. Pel que fa als espais marins i d’aigües continentals, aquesta 
funció s’exerceix en aquells que són competència de la Generalitat, d’acord amb la 
normativa vigent.

d bis) Formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits, incloses les 
figures pròpies de convenis, tractats o altres instruments internacionals.

e) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000 i gestionar 
els hàbitats i les espècies que en formen part amb la finalitat de mantenir-los o res-
tablir-los a un estat de conservació favorable, i també aplicar una gestió adaptativa, 
quan escaigui, amb fórmules de governança compartida, comunitària, i privada.

f) Identificar i conservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-
tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda i renaturalització.

g) Exercir, en els espais naturals de protecció especial i en els boscos que s’es-
tableixin com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, com a resultat 
de la successió ecològica, les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en ma-
tèria forestal dels terrenys forestals de titularitat de la Generalitat, d’acord amb el 
que estableix la disposició addicional segona. Per als terrenys forestals de titularitat 
municipal o comunal, es poden establir instruments de col·laboració quant a la pla-
nificació i la gestió entre la propietat i l’Agència, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a l’Administració forestal. Per als terrenys forestals de titularitat privada, 
es mantenen les funcions del Centre de la Propietat Forestal i l’Agència és l’admi-
nistració responsable d’informar els instruments d’ordenació forestal per a mantenir 
i millorar la biodiversitat.

h) Participar, en els espais naturals protegits aquàtics, d’àmbit marí i de les ai-
gües continentals, en les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria de 
pesca marítima i continental i en matèria d’afers marítims per a mantenir i restau-
rar la biodiversitat marina i de les aigües continentals i per a assolir els objectius de 
conservació fixats per a aquests espais.

i) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geològic.
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j) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupe-
ració, reintroducció i conservació ex situ d’espècies salvatges o silvestres, i el patri-
moni genètic associat, llevat de les cinegètiques i les que són objecte d’aprofitament 
piscícola, sens perjudici de les funcions de cogestió i les possibilitats de participació 
que estableix aquesta llei.

k) Gestionar la xarxa de centres de recuperació de fauna salvatge que s’adscriuen 
a l’Agència.

l) Exercir accions preventives, de control i, si és tècnicament possible, d’erradica-
ció de les espècies exòtiques invasores declarades i de col·laboració amb les autori-
tats sectorials en la gestió d’altres espècies exòtiques que puguin tenir impacte sobre 
els hàbitats i les espècies autòctons.

m) Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, altres 
entitats i organismes de les administracions, la informació, l’avaluació, el segui-
ment, la recerca aplicada i bàsica, la transferència de coneixement i la capacitació i 
formació dels professionals sobre el patrimoni natural i la biodiversitat.

m bis) Fer el seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural amb l’objectiu 
de conèixer-ne l’estat en cada moment, per tal de planificar i ordenar les polítiques 
de gestió i conservació.

n) Promoure l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, l’accés 
transparent a la informació, el debat i la mediació, el voluntariat ambiental i la cièn-
cia ciutadana, participativa i local, i considerar les necessitats específiques i dife-
renciades de la població local i visitant dels espais naturals, i també impulsar els 
instruments necessaris per a donar suport al tercer sector ambiental.

o) Promoure la coordinació amb les administracions dels territoris veïns de Ca-
talunya i la cooperació internacional en l’àmbit del patrimoni natural i la biodiver-
sitat.

p) Promoure el desenvolupament d’instruments econòmics, fiscals i legals i d’al-
tres figures innovadores per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

q) Ordenar l’ús públic dels espais naturals protegits i gestionar la xarxa d’equi-
paments i immobles patrimonials de titularitat o adscripció de l’Agència i aquells 
que, tot i estar adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per raons estricta-
ment jurídiques, són dins dels espais naturals de protecció especial i no tenen un ús 
associat a l’explotació forestal. Si no és possible l’adscripció a l’Agència, per tal de 
materialitzar aquest darrer supòsit s’ha d’establir, de comú acord, un règim de ces-
sió o d’ús necessari.

r) Fomentar i fer compatible la vinculació del patrimoni natural i la biodiversi-
tat amb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació 
d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació, i promoure’n la vinculació amb les co-
munitats locals, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, altres 
administracions competents i agents socials i econòmics.

s) Desenvolupar actuacions per a la conservació i l’ús sostenible del patrimoni 
natural i la biodiversitat de manera integrada en les polítiques relatives al canvi cli-
màtic i les polítiques sectorials que hi tenen incidència.

t) Facilitar la participació de la ciutadania, els sectors econòmics, les organitza-
cions de filantropia i altres organitzacions en la conservació del patrimoni natural, 
incloent-hi el foment del patrocini, del mecenatge, de la inversió social i altres for-
mes de suport econòmic i financer.

u) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa amb relació a totes les ma-
tèries a què fa referència aquest article, incloses les potestats d’autorització, control, 
foment i sanció i totes les altres funcions que deriven de l’aplicació de la normativa 
que regula les seves competències, i, en particular, informar preceptivament abans 
de l’aprovació de qualsevol pla, programa, projecte o autorització administrativa que 
pugui afectar els espais naturals protegits. La presa en consideració d’aquests infor-
mes s’ha de fer constar justificadament en els respectius acords resolutius.
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v) Crear i gestionar les convocatòries públiques pròpies de l’Agència en matèria 
de recerca i gestió de la biodiversitat i el patrimoni natural.

2. Les funcions de gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat s’exerceixen 
amb la col·laboració dels propietaris i gestors sectorials, dels altres actors que ope-
ren al territori i del Consell Català de Cogestió Marítima en l’àmbit que li és propi.

Article 3. Òrgans de govern i estatuts de l’Agència de la Natura de 
Catalunya
1. Els òrgans de govern de l’Agència de la Natura de Catalunya són els següents: 
a) El Consell de Direcció.
b) La Direcció.
c) La Comissió Social.
d) La Comissió Científica
2. El Govern ha d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts de l’Agència de la 

Natura de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans 
de govern, el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgànica 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.

3. La representació de la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència de la 
Natura de Catalunya hi té una majoria absoluta de vot. El règim d’adopció d’acords 
i funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la normativa general sobre òr-
gans col·legiats aplicable a la Generalitat.

4. El Consell de Direcció de l’Agència de la Natura de Catalunya està compost 
per: 

a) El president, que és el conseller del departament competent en matèria de 
medi ambient.

b) El vicepresident, que és el secretari general del departament competent en 
matèria de medi ambient.

c) Els vocals següents: 
1r. El director de l’Agència.
2n. Tres representants del departament competent en matèria de medi
ambient.
3r. Quatre persones, amb rang mínim de director general, en representació dels 

altres departaments de la Generalitat, de les quals com a mínim dues ho han d’ésser 
en representació del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, 
política forestal, caça i pesca, i desenvolupament i vigilància rural.

4t. Dos representants de les administracions locals competents, designats per 
meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a Catalunya.

5è. Un representant de les administracions locals supramunicipals amb més 
competències en la gestió d’espais naturals protegits, designat pel conseller del de-
partament competent en matèria de medi ambient.

6è. Un representant del sector agrari, designat per l’organització agrària més re-
presentativa a Catalunya.

7è. Un representant dels propietaris de forests de titularitat privada, designat per 
l’entitat més representativa a Catalunya.

8è. Un representant del sector pesquer o marítim, designat pel Consell Català de 
Cogestió Marítima.

9è. Un representant de les entitats naturalistes, designat pel conseller del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

10è. Un representant de les entitats ecologistes, designat pel conseller del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

11è. Un representant dels centres de recerca en patrimoni natural i biodiversitat, 
designat pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
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5. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la com-
posició de la Comissió Social, que ha de tenir un màxim de trenta membres. S’ha de 
garantir una representació suficient i representativa del conjunt d’actors, incloent-hi 
com a mínim representats de la propietat rural, dels sectors agrari, forestal, pesquer, 
naturalista i conservacionista, ecologista, excursionista i turístic, i de les activitats 
marítimes.

6. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la com-
posició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

7. El president del Consell de Direcció pot convidar experts a les reunions, en 
funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot.

7 bis. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar el 
mecanisme de relació de la Comissió Social i de la Comissió Científica amb el Con-
sell de Direcció, a fi de garantir llur participació en la presa de decisions del Consell.

Article 4. Participació i coordinació territorial
1. L’Agència de la Natura de Catalunya, per a exercir les seves funcions, ha de 

promoure la participació, d’acord amb els seus estatus i la normativa vigent, de les 
administracions públiques i les entitats locals, els consorcis, les entitats privades 
sense afany de lucre i, si es tracta de terrenys de titularitat privada, amb el propieta-
ri, arrendatari o titular d’un dret real que impliqui possessió.

2. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir la creació 
d’òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa en la presa de de-
cisions de la societat civil i el conjunt d’actors del territori en els diversos àmbits en 
què s’estructura territorialment l’Agència. Per això, l’Agència s’ha de dotar dels re-
cursos, humans i d’altra naturalesa, necessaris per a desplegar una governança que 
fomenti la col·laboració activa amb els actors de cada territori.

3. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir els instru-
ments de coordinació i seguiment amb els departaments de la Generalitat més direc-
tament concernits en les polítiques del patrimoni natural i amb les administracions 
que gestionen espais naturals protegits.

4. L’Agència de la Natura de Catalunya pot assessorar els propietaris, arrendata-
ris o titulars de drets reals sobre finques rústiques que contribueixen a l’assoliment 
dels objectius d’aquesta llei, i signar-hi acords de conservació. Els acords de conser-
vació de l’Agència tenen la mateixa consideració legal que els acords de custòdia del 
territori amb relació als objectius i funcions d’aquesta llei.

Article 5. Contracte programa
1. El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència de la Na-

tura de Catalunya han d’establir un contracte programa, aprovat cada sis anys, que 
ha d’incloure, com a mínim, la definició biennal dels objectius que s’han d’assolir, 
la previsió de recursos i pressupost necessaris, els resultats que cal obtenir i els ins-
truments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sot-
metre durant la vigència del contracte.

2. El contracte programa ha de fixar els compromisos econòmics amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de les funcions de l’Agència de la Na-
tura de Catalunya.

3. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’avaluar, com a mínim cada sis anys, 
l’estat del patrimoni natural i la biodiversitat, i l’efectivitat de les polítiques de con-
servació.

Article 6. Règim econòmic, financer i patrimonial
1. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix d’autonomia financera plena. Els 

espais naturals de protecció especial gaudeixen del règim d’autonomia econòmica.
2. Els recursos econòmics de Agència de la Natura de Catalunya són constituïts 

per: 



BOPC 543
14 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 140

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en 
cap cas no poden ésser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de 
l’Agència.

b) La totalitat del 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’acompliment de les seves activitats.

e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra apor-
tació de 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 s’afecti a l’Agència 
en el marc legal corresponent.

j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
3. El pressupost de l’Agència de la Natura de Catalunya és anual i únic, i s’ha 

de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i 
el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

4. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix de les exempcions i els beneficis 
fiscals que corresponen a la Generalitat.

5. Els contractes que subscrigui l’Agència de la Natura de Catalunya s’han d’ajus-
tar al que estableix la normativa dels contractes de les administracions públiques, 
amb les particularitats derivades de la seva organització i el seu funcionament.

6. El règim de comptabilitat de l’Agència de la Natura de Catalunya és el corres-
ponent al sector públic.

7. L’Agència de la Natura de Catalunya ha de desenvolupar el seu propi progra-
ma d’adquisició de sòl per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 
També ha d’establir els mecanismes adequats per a col·laborar amb l’Institut Català 
del Sòl en l’adquisició, gestió, transmissió, cessió o permuta de terrenys d’especial 
interès per al desenvolupament de la infraestructura verda de Catalunya.

7 bis. Els béns immobles que, per adquisició directa, per donació o per una altra 
forma aplicable, formin part del patrimoni de la Generalitat amb la finalitat princi-
pal de conservar el patrimoni natural i la biodiversitat s’han d’adscriure a l’Agència 
de la Natura de Catalunya, que els ha de gestionar, sens perjudici de la coordinació 
que correspongui amb els altres departaments de la Generalitat.

7 ter. Les propietats de la Generalitat situades en espais naturals protegits que 
estan incloses en el Catàleg de forests d’utilitat pública i que no tenen funció d’ex-
plotació forestal s’han d’adscriure a l’Agència de la Natura de Catalunya, si escau 
descatalogant-les, sens perjudici de la coordinació necessària amb el departament 
competent en matèria de gestió forestal.

8. L’Agència de la Natura de Catalunya pot utilitzar excepcionalment, d’acord 
amb la legislació vigent, si ho justifica la seva declaració d’utilitat pública per motius 
de conservació, els mecanismes d’expropiació, d’establiment de servituds, i de temp-
teig i retracte en els espais protegits i en altres espais de la infraestructura verda.
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Article 7. Règim de personal
1. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya es regeix pel dret laboral, 

llevat dels llocs de treball que, amb relació a la naturalesa de llur contingut, espe-
cialment si comporten l’exercici de potestats administratives o potestats públiques, 
es reservin al personal funcionari públic.

1bis. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya ha d’ésser funcionari o 
laboral en els mateixos termes i condicions establerts per al personal de l’Adminis-
tració de la Generalitat, d’acord amb la legislació aplicable.

2. Els llocs de treball de l’Agència de la Natura de Catalunya, inclosos els direc-
tius, s’han de cobrir per mitjà de processos de selecció públics, amb criteris de pro-
fessionalitat, transparència, mèrits i capacitat.

Article 8. Règim de control
1. El control financer de l’Agència de la Natura de Catalunya es duu a terme 

d’acord amb el que estableix l’article 71 del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’aprovar anualment una memòria 
d’activitats i de valoració de resultats. La presidència del Consell de Direcció l’ha 
de lliurar al Govern i al Parlament i l’ha de fer pública.

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació de drets i obligacions
L’Agència de la Natura de Catalunya 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.

Primera bis. Personal laboral i funcionari
1. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència de la Natura 

de Catalunya presti serveis en el departament competent en matèria de medi am-
bient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per l’Agència 
s’integra en aquesta i resta en la condició de personal funcionari. El personal que en 
la data de constitució ocupa interinament una plaça de funcionari s’integra també en 
l’Agència i resta en la seva condició de personal interí.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya, si es generen nous llocs de treball, els ha 
d’oferir en igualtat de condicions a tot el personal d’acord amb el procediment apli-
cable. El personal funcionari es pot acollir a aquesta opció i, en el cas d’obtenir un 
lloc de treball, resta en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats i se 
li reconeix l’antiguitat. En cas que no es vulgui acollir a aquesta opció, manté sense 
cap alteració la seva condició de funcionari i roman en el seu lloc de treball, que s’ha 
de definir en la relació de llocs de treball com a lloc a extingir.

3. El personal laboral s’integra a l’Agència de la Natura de Catalunya per aplica-
ció del mecanisme de successió d’empresa d’acord amb el que estableix l’article 44 
de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix afectat resta, respecte a l’Ad-
ministració de la Generalitat, en la situació d’excedència voluntària per incompa-
tibilitat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del sisè con-
veni únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat. Pel que fa al 
personal laboral temporal, s’integra a l’Agència en la mateixa situació contractual.

4. El personal de Forestal Catalana, SA, que exerceix funcions tècniques i de 
gestió directament atribuïbles a l’Agència de la Natura de Catalunya s’integra a 
l’Agència per aplicació del mecanisme de successió d’empresa d’acord amb el que 
estableix l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix s’integra 
amb aquesta condició si s’acredita l’accés a Forestal Catalana, SA, com a treballador 
fix, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Altrament, 
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s’integra com a personal laboral indefinit no fix. El personal laboral temporal s’inte-
gra a l’Agència amb aquesta condició.

Segona. Cogestió de terrenys forestals i coordinació entre l’Agència de 
la Natura de Catalunya i l’òrgan competent en matèria forestal
1. Els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat situats a l’interior d’espais 

naturals de protecció especial o que s’han determinat com a boscos singulars, ma-
durs o destinats a l’evolució natural han d’ésser cogestionats entre l’òrgan de gestió 
d’aquests espais i l’òrgan competent en matèria forestal.

2. S’ha d’establir una comissió de coordinació entre l’Agència de la Natura de Ca-
talunya i l’òrgan competent en matèria forestal per a acomplir les tasques d’ordenació 
i de gestió forestals en els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat a què fa 
referència l’apartat 1. En l’ordenació i gestió d’aquests terrenys preval la conservació 
i el millorament del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb 
la gestió forestal sostenible. Els instruments de gestió forestal que s’aprovin sobre 
aquests terrenys requereixin l’informe previ vinculant de l’òrgan gestor de l’espai.

3. La comissió de coordinació a què fa referència l’apartat 2 ha d’emetre un infor-
me favorable, per unanimitat, sobre la planificació i ordenació de la xarxa de boscos 
singulars, madurs o destinats a l’evolució natural. La gestió i titularitat d’aquests 
boscos és la que correspongui en cada cas.

Disposició addicional segona bis. Boscos singulars, madurs i destinats 
a l’evolució natural
El Govern, en el termini de dos anys a comptar de la publicació d’aquesta llei, 

ha d’adoptar mesures per a determinar els boscos que s’han de considerar singulars, 
madurs i destinats a l’evolució natural.

Disposició addicional segona ter. Gestió dels espais agraris
L’Agència de la Natura de Catalunya i el departament competent en matèria d’es-

pais agraris han d’establir els mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris 
per a la gestió dels espais agraris, d’acord amb la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels 
espais agraris, tenint en compte llur aptitud productiva i la necessària gestió i pro-
tecció del medi natural, d’acord amb la legislació ambiental.

Disposició addicional segona quater. Fons del Patrimoni Natural
1. El Fons del Patrimoni Natural és un fons de caràcter públic, sense personalitat 

jurídica, que s’integra en el pressupost del departament de la Generalitat competent 
en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. En el moment en què es constitu-
eixi l’Agència de la Natura de Catalunya, el Fons s’ha d’integrar en el pressupost 
d’aquesta entitat.

2. El Fons del Patrimoni Natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relacionades 
amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural i la biodi-
versitat.

3. El Fons del Patrimoni Natural s’ha de dotar amb el 50% dels ingressos obtin-
guts de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. També es pot dotar amb qualsevol altra font de recursos econòmics que 
el Govern consideri adequada.

4. Es poden destinar recursos econòmics del Fons del Patrimoni Natural a la do-
tació dels mitjans tècnics i humans necessaris per a gestionar-lo.

Disposició addicional segona quinquies. Paritat en els òrgans 
Els òrgans creats per aquesta llei no es poden constituir fins que no es compleixi 

la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a la 
paritat mínima.
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Disposicions transitòries

Primera. Òrgans i entitats afectats per la creació de l’Agència de la 
Natura de Catalunya
Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència de la Natura de Ca-

talunya mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i continuen complint 
llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en reguli l’estructura dins 
l’Agència i, si escau, el règim de gestió desconcentrada.

Primera bis. Constitució de l’Agència de la Natura de Catalunya 
L’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es dicti 

el decret que n’aprovi els estatuts.

Primera ter. Règim excepcional per a la posada en funcionament de 
l’Agència de la Natura de Catalunya 
Es pot establir un règim excepcional per a la posada en funcionament de l’Agèn-

cia de la Natura de Catalunya, amb la finalitat que no estigui subjecta a les limita-
cions genèriques que pugui establir la legislació pressupostària en matèria de perso-
nal destinades al conjunt del sector públic de la Generalitat, llevat que s’indiqui el 
contrari i sens perjudici de la normativa estatal bàsica.

Disposicions finals 

Primera. Funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya a la Vall 
d’Aran
En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, el Consell General d’Aran exerceix les 

funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya que corresponen a competències 
transferides pel Govern de la Generalitat al Consell. L’Agència i el Consell han d’es-
tablir acords, protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mú-
tua en projectes que afectin les dues parts.

Segona. Preceptes que comporten despeses
El preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Genera-

litat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos cor-
responent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya 
El Govern ha d’aprovar els estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-

versitat en el termini d’un any a comptar de la publicació d’aquesta llei.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets del president de la 
Generalitat com a diputat
250-01163/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58095).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 14.02.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre l’ingrés en centres penitenciaris dels 
presumptes autors dels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019
354-00246/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 56463).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 11.02.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller de d’Interior sobre la gestió de l’emergència causada pel 
temporal Gloria
354-00251/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 56612).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 11.02.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas davant la 
Comissió d’Educació perquè informi sobre les presumptes denúncies 
de discriminació lingüística en les classes de la Universitat de Girona
356-00585/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 57646).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Educació, 11.02.2020.

Sol·licitud de compareixença de membres de la Comissió d’Estudi 
dels Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la 
Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa davant la Comissió de 
Justícia perquè expliquin l’informe del Comitè sobre la situació dels 
centres penitenciaris a Catalunya
356-00719/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 57937).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 11.02.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
353-00827/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut», el 07.02.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat 
d’Infermeria - SATSE amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
353-00828/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut», el 07.02.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
353-00832/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut», el 07.02.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Metges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
353-00834/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut», el 07.02.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació dels serveis 
informàtics de l’Institut Català de la Salut que col·laboren en 
l’avaluació de les direccions per objectius amb relació al Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
353-00836/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut», el 07.02.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
353-00838/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut», el 07.02.2020.

Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, portaveu del Grup 
Parlamentari Popular al Senat, en qualitat de testimoni, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
365-00046/12

ACORD

Mesa del Parlament, 11.02.2020

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Pío García-Escudero Márquez, president del 
Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a 
Catalunya
365-00049/12

ACORD

Mesa del Parlament, 11.02.2020

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement a la 
consellera de la Presidència
330-00208/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 58277 / Coneixement: 13.02.2020

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Empresa i Coneixement, des del dia 12 
de febrer fins al dia 14 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència i Portaveu 
del Govern.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de febrer de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 30/2020, de 7 de febrer, d’encàrrec del despatx de la consellera 
d’Empresa i Coneixe-ment a la consellera de la Presidència i portaveu del Govern des 
del dia 12 de febrer fins al dia 14 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, 
és publicat al DOGC 8062, del 12 de febrer de 2020.


	_GoBack
	_GoBack
	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	202-00023/12
	Informe de la Ponència de la Comissió de Territori

	Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
	202-00036/12
	Informe de la Ponència de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la defensa dels drets del president de la Generalitat com a diputat
	250-01163/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre l’ingrés en centres penitenciaris dels presumptes autors dels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019
	354-00246/12
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller de d’Interior sobre la gestió de l’emergència causada pel temporal Gloria
	354-00251/12
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les presumptes denúncies de discriminació lingüística en les classes de la Universitat de Girona
	356-00585/12
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de membres de la Comissió d’Estudi dels Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa davant la Comissió de Justícia perquè expliquin l’informe del Comitè sobre la s
	356-00719/12
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
	353-00827/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - SATSE amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
	353-00828/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
	353-00832/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
	353-00834/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació dels serveis informàtics de l’Institut Català de la Salut que col·laboren en l’avaluació de les direccions per objectius amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable
	353-00836/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
	353-00838/12
	Substanciació

	Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari Popular al Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
	365-00046/12
	Acord

	Compareixença de Pío García-Escudero Márquez, president del Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
	365-00049/12
	Acord


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència
	330-00208/12
	Presentació: president de la Generalitat






