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La gestió dels Espais de la

XARXA NATURA 2000
a CATALUNYA (II)

D’acord amb les dades disponibles a dia d’avui, la
superfície total que està declarada com a dins el Pla
d’Espais d’Interès Natural a Catalunya ocupa poc més
de 978.000 hectàrees. Això significa quasi un 30% del
territori català, establert en un total de 165 espais.

L’aplicació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya no
implicarà només un augment de la superfície que s’en-
tén cal preservar –respecte de la que incloïa fins ara el
Pla d’Espais d’Interès Natural-, doncs territoris que ara
no eren dins el Pla d’Espais d’Interès Natural passen a
estar dins la Xarxa Natura 2000, si no que demés tam-
bé comporta uns determinats requisits de gestió i pro-
tecció. Aquests venen definits ja al document “Avanç
de Directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa
Natura 2000” de juny 2006, al qual us vam fer referència
a l’anterior article, però que de moment, encara només
són un això, un “avanç”.

El plantejament és que en aquests nous espais pro-
tegits (Xarxa Natura 2000) l’Administració Pública se-
gueixi sent el promotor i el seu gestor, amb poca o nul·-
la participació de tercers –com ara els propietaris pri-
vats-. En tot cas, si s’arriben a incloure, hi hauran unes
funcions irrenunciables dels poders públics, com ara
són: la tutela del compliment de les regulacions norma-
tives, la coordinació i la planificació de les estratègies,
o fins i tot la promoció d’iniciatives, o almenys, la seva
aprovació

La gestió dels espais naturals actualment està repar-
tida entre diferents administracions públiques i algunes
entitats privades. Això xoca amb que la superfície de la
majoria dels espais protegits són de propietat privada.
Per tant es creen dificultats enormes per arribar a ente-
ses amb els titulars dels terrenys, doncs els propietaris
haurien de tenir un paper molt més rellevant en la partici-
pació i gestió de l’espai. Al nivell de complexitat estruc-
tural esmentat s’hi afegeix demés la complexitat admi-
nistrativa i de gestió associada a la diversitat d’agents
públics i privats que hi ha implicats –augment d’autorit-
zacions i permisos necessaris per exercir una activitat,
informes vinculants, vàries administracions o ens com-
petents, etcètera-.

Entenem que les funcions de gestió encomanades
als diferents ens públics comporta una sobreprotecció
del territori i directament un immens cost tant a nivell
productiu com a nivell financer i pressupostari. Per tant,
l’INSTITUT AGRÍCOLA sempre ha defensat que la millor
protecció del medi ambient provindria d’una actitud molt
més abstencionista de les Administracions, en la pro-
tecció i gestió directa dels espais. Seran els propis pro-
pietaris i/o empresaris els qui no voldran fer malbé un
element productiu del seu patrimoni.

A l’article publicat a l’anterior Drecera (gener-febrer 2009) varem exposar la diferent regulació normativa

dels espais naturals, tant des del punt de vista autonòmic com de l’estatal. Alhora es van introduir els

fonaments útils que poden servir per a guiar-nos en com es pretén que ha de ser la gestió i el desenvolupa-

ment de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. Acabàvem l’article fent referència a la recent modificació de la

Llei 12/1985 d’espais naturals, duta a terme per la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient.

Aquesta, entre d’altres aspectes, estableix que un espai proposat com a Zona d’Especial Conservació

(ZEC) o com a Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) ja s’inclou, automàticament, dins el Pla

d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i, conseqüentment, li  és d’aplicació el seu règim jurídic. Amb el present

escrit intentarem apropar-vos a com ha estat l’aplicació i la gestió de l’Administració respecte dels espais

naturals, per tal que, malgrat encara no estigui en marxa del tot, serveixi d’orientació i de precedents

respecte a la possible posada en marxa de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. També farem certa menció a

la participació dels diferents sectors socials i econòmics implicats i/o afectats en un espai natural.

Les implicacions de la Xarxa Natura 2000 quan s'implementi en el territori
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Centrant l’atenció en els 165 espais que formen part
actualment del Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya, s’observa que majoritàriament (107 de 165:
el 65%) disposen d’un Pla Especial específic (com per-
met l’article 5.1 de la Llei 12/1985 d’espais naturals).
Aquest planejament estableix, entre d’altres aspectes,
per a cada espai, un òrgan gestor, que pot ser:

q q q q q Generalitat de Catalunya

q q q q q Administració Local

q q q q q Consorcis

q q q q q Fundacions Privades

Aquest Pla Especial és propi de cada espai, malgrat,
és evident, majoritàriament tenen continguts i estructu-
res molt similars tots ells. Així mateix, aquests perta-
nyen a la tipologia dels plans especials urbanístics (veu-
re Drecera de setembre-octubre 2008), i són aprovats
per la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent.
Això, clar, no vol dir que sigui independent i autònom,
sinó que ha de tenir present i complir amb el planeja-
ment urbanístic de rang superior o el sectorial que li si-
gui d’aplicació (com ara el propi Pla d’Espais d’Interès
Natural) o la mateixa normativa –en especial la urbanís-
tica, referida al sòl no urbanitzable-.

La gestió dels espais naturals de pro-
tecció especial són una competència
genèrica de la Generalitat de Catalunya.
A l’anterior article ja vam explicar d’on de-
rivava la mateixa. I dins l’organigrama de
competències autonòmiques, a
Catalunya això recau específicament en
el Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge. No obstant això, l’article 27 de la
Llei 12/1985 d’espais naturals estableix
que també poden promoure reserves i
parcs naturals “les entitats locals que
tenen competències urbanístiques
d’acord amb la Llei del Sòl “, prèvia tra-
mitació dels informes necessaris i exi-
gits per la normativa. I l’article 29 afegeix
que, en aquests casos, la gestió corres-
pondrà a llurs promotors.

Per aquest motiu, entre d’altres, ens
podem trobar que d’altres administratives

d’àmbit inferior a l’autonòmic estiguin a càrrec d’un es-
pai natural.

És el cas, per exemple, dels Parcs Naturals promo-
guts per la Diputació de Barcelona, els quals són gesti-
onats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals d’aquesta
corporació. Situació que es dóna ja des de finals de la
dècada dels setanta, quan es van crear els dos primers
Parcs Naturals: Sant Llorenç del Munt i Montseny. Això
és dóna en 10 dels 165 espais naturals. O també ens
podem trobar que, especialment als parcs naturals, hi
concorri l’actuació d’altres departaments autonòmics,
comarcals, o, sobretot, dels propis ajuntaments. A efec-
tes il·lustratius es pot assenyalar que, en el cas del Parc
Natural del Montseny, la Diputació de Barcelona i la Di-
putació de Girona porten a terme una gestió comuna.
Tanmateix trobem espais naturals gestionats únicament
per la Generalitat de Catalunya o per una Administració
local.

Finalment, hi ha espais (18 dels 165) que compten
amb vàries entitats i/o administracions públiques que
duen a terme la gestió mitjançant el consorci. Figura
jurídica aquesta de la que en farem un detall seguida-
ment. Malgrat tot, gran part dels espais que tenen ja un
Pla Especial no compten amb òrgan de gestió. En aquest
cas, per defecte, s’atribueix la competència al Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge. Per això, aquesta
Administració està gestionant un total de 137 dels 165
espais.

El sistema de gestió dels espais naturals
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L’encaix de la Xarxa Natura 2000 i l’actual
Pla d’Espais d’Interès Natural

Respecte dels espais proposats per a formar part de
la Xarxa Natura 2000” ens podem trobar amb dues mo-
dalitats: espais actualment ja delimitats i inclosos dins
el Pla d’Espais d’Interès Natural, o nous espais.

En el primer cas pot donar-se que ja existeixi un
òrgan de gestió i que tingui a la seva disposició les
directrius de gestió en el corresponent Pla Especial (nor-
malment anomenat “de protecció del medi natural i del
paisatge”). En aquest supòsit potser s’haurà de modifi-
car lleugerament en vistes als nous objectius i finalitats
de la Xarxa Natura 2000 per aquell espai, però és força
probable que la modificació sigui poc perceptible. En
tot cas s’haurà d’estar alerta per veure si s’incrementen
les restriccions que fins ara poguessin existir.

En el segon dels casos, caldrà que s’organitzi i cre-
ïn els seus òrgans de gestió i que alhora es redactin els
instruments de planificació. En aquest cas encara més
els propietaris i/o empresaris agraris caldrà que esti-
guin a l’aguait de la tramitació corresponent, per tal de
poder defensar els seus interessos.

En el document Avanç de Directrius dels espais de
la Xarxa Natura 2000, al qual ja ens hem referit amb
anterioritat, es fixen vagament quins han de ser els òr-
gans de gestió. Tot i així, es determinen certs paràme-
tres de com ha de fer-se:

• Es promou el treball conjunt entre els col·lectius
implicats en la gestió, incloent-hi els Ajunta-
ments on s’ubica l’espai.

• Es promou, a proposta de la Generalitat, que
els Ajuntaments o altres ens locals, o organit-
zacions territorials, sectorials o socials, creïn
consorcis, taules de treball i d’altres sistemes
de discussió i participació per a la presa de
decisions. Tant poden ser d’àmbit global per a
la gestió d’un espai o només per a aspectes
concrets.

Partint de la base, doncs, de la facultat d’iniciativa
dels ens locals, es poden preveure convenis de col·-
laboració entre l’Administració Local i les Administraci-
ons de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Amb
aquest objectiu, la fórmula del consorci es planteja com
la solució adoptada normalment per a gestionar un es-
pai natural.

  La figura dels Consorcis Administratius

    Normativa

    Els consorcis es regulen per la normativa de règim
local, essent aplicables a Catalunya la Llei número 7/
1985 reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial
Decret Legislatiu número 781/1986 de disposicions de
Règim Local i el Decret número 179/19995 pel qual s’apro-
va el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals.

Concepte

Tradicionalment el consorci ha estat la unió d’ens lo-
cals amb altres Administracions Públiques. És a dir, crear
una entitat pública de caràcter associatiu per a gestio-
nar assumptes d’interès comú. En el cas que ens ocu-
pa, seria la gestió dels espais naturals. Es considera un
ens amb personalitat jurídica pròpia de base associativa
i regulat pel Dret públic. En aquest s’hi poden aglutinar
entitats públiques i entitats privades sense ànim de lu-
cre, que persegueixen fins d’interès públic, concurrents
amb els de les Administracions Públiques (article 87 de
la Llei número 7/1985 reguladora de les Bases de Rè-
gim Local i article 110.1 del Reial Decret Legislatiu nú-
mero 781/1986 de Disposicions de Règim Local).

Naturalesa

Una primera qüestió que es pot plantejar és la matei-
xa naturalesa del consorci. Se’l defineix con el conjunt
d’entitats per gestionar serveis d’interès locals de ca-
ràcter voluntari. No  pot resultar imposada, permetent-
se, per la seva pròpia naturalesa, una lliure constitució i
regulació interna (article 57 de la Llei número 7/1985
reguladora de les Bases de Règim Local).

El Consorci té naturalesa administrativa i personali-
tat jurídica pròpia. En conseqüència, pot realitzar actes
d’administració i disposicions (adquisició de finques,
retracte en transmissions, arrendaments) de béns, subs-
criure contractes, defensar judicialment i extrajudicial-
ment els seus drets, i en general tots els actes neces-
saris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a
cada supòsit, els objectius establerts en els seus Esta-
tuts.

Estatuts i Òrgans de decisió

Els Consorcis es regeixen pels seus Estatuts, on es
determinaran els fins dels mateixos, així com les parti-
cularitats del règim orgànic, funcional i financer. Res-
pecte dels seus òrgans de decisió, estaran integrats per
representants de totes les Entitats consorciades, en la
proporció que es fixi en els seus Estatuts respectius
(article 110.3 i 4 del Reial Decret Legislatiu número 781/
1986 de Disposicions de Règim Local).
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Constitució dels Consorcis

El procediment de la constitució dels consorcis ve
establert per l’article 314 del Decret 179/1995 (Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals). Aquesta
constitució s’ha de fer amb l’acord dels òrgans compe-
tents (ens locals, administracions i altres membres) que
ho integrin. Tot acord per crear, adherir-s’hi, modificar,
separar o dissoldre els consorcis, així com per aprovar i
modificar els Estatuts s’ha d’adoptar amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels seus membres. Aquest acord,
juntament amb els Estatuts, s’han de sotmetre al perío-
de d’informació pública per un termini de trenta dies –és
en aquest termini, si no s’ha pogut fer abans, en que els
propietaris i/o empresaris agraris, cal que estudiïn la do-
cumentació i el que es pretén fer per a defensar-se-. El
procediment de constitució no pot excedir del termini de
sis mesos. L’incompliment d’aquest termini comporta la
caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions. Els
acords dels membres del Consorci, juntament amb els
Estatuts, es sotmetran a la Direcció General d’Adminis-
tració Local per a la inscripció al Registre dels ens locals
a Catalunya.

Constitució dels Consorcis per a la protecció
 i gestió dels Espais Naturals

Els espais naturals poden ésser delimitats, planificats
i gestionats per la Generalitat (Departament de Medi
Ambient i Habitatge) o bé poden ésser-ho pels ajunta-
ments i els ens socials amb els Consorcis gestors. L’apro-
vació de la constitució del Consorci per a la pro-
tecció i gestió d’un espai natural correspondrà al
Govern de la Generalitat. El Consorci és una enti-
tat pública, que estarà format per diferents ens
locals  (Ajuntaments, Diputacions, Consells Co-
marcals) i altres administracions públiques (Ad-
ministració de la Generalitat, Administració de
l’Estat, etcètera) amb la finalitat de protegir l’es-
pai delimitat per la Generalitat. També es poden
constituir amb entitats privades (associacions, ins-
titucions, etcètera) sense ànim de lucre que tin-
guin finalitats d’interès públic concurrents amb les
dels ens locals.

Juntament amb la constitució, s’aproven els
Estatuts del Consorci, on es fixen els objectius i
les finalitats d’aquest ens, els òrgans de govern i
gestió, les seves competències, el seu funciona-
ment intern i el  règim econòmic.

De fet, l’essència del Consorci ve establerta
pels seus Estatuts, on es determinen tots els ele-
ments necessaris per constituir-ne la seva perso-
nalitat.

L’objectiu primordial del Consorci serà la protecció i
gestió integral de l’espai natural delimitat. I com a ins-
trument fonamental per a fer-ho haurà de redactar el
Pla especial corresponent, elaborat per ell mateix.

D’altra banda, els seus òrgans de decisió estaran
integrats per representants de totes les entitats
consorciades, en la proporció que es fixi en els seus
Estatuts respectius. Al respecte, cal manifestar que
amb l’experiència dels actuals consorcis existents a
casa nostra, la representació dels empresaris agraris i
dels propietaris en els consorcis dels espais naturals
és inexistent o “simbòlica”.

Per tant, l’INSTITUT AGRÍCOLA sempre ha volgut
defugir de formar part dels mateixos -com a associació
privada sense ànim de lucre- a resultes del parany que
pot resultar que es formi part d’un consorci, i, malgrat
ser segurament la veu dissonant de les decisions adop-
tades, veure’s avesada a acceptar-les “virtualment”
doncs ser un vot en contra enfront a als d’altres majo-
ritaris. Per tant, us encoratgem a seguir al marge dels
Consorcis en “representació” dels propietaris o empre-
saris agraris, per que sempre el vostre vot serà ínfim
respecte a les Administracions. I vist com va tot, ja
sabem que els nostres interessos i els seus són diver-
gents.


