


Normativa associada 

 Conveni Aarhus 

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que 

se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio ambiente. 

 Decret 401/2004, de 5 d’octubre, regula la participació de les organitzacions no governamentals i 

altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l’ecologia i a la protecció del medi ambient en les 

activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

 Acord del Govern relatiu a l’oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva 

consulta pública, 25 d’abril 2017 



Què entenem per participació ciutadana? 

 

 La participació activa en les polítiques públiques és un dret de la 

ciutadania:  

→ en el procés d'elaboració  

→ en el d'execució   

→ en el de seguiment  

 

 Entenen la participació com un procés de debat, deliberació i 

diàleg amb la ciutadania 

 No com un procés d'informació pública o de   consulta 

 

 Una participació amb una capacitat real d'influència que permet 

avançar cap a una democràcia deliberativa. 



Objectius de la participació 

 

 Identificar i impulsar un model de debat amb els 

diferents actors socials del territori implicats.  

 Crear espais de diàleg per a què la ciutadania pugui 

expressar la seva opinió sobre el que es proposa. 

 Minimitzar els conflictes i facilitar la mediació 

 Impulsar unes polítiques públiques compartides, 

millorant i enriquint els documents finals.  
 



La nostra trajectòria:10 anys de participació ciutadana 

El primer Decret que va recollir aquesta competència és el DECRET 289/2006, de 4 de juliol, de 

reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 Article 29 Subdirecció General d’Informació i Educació Ambiental,  

 29.1 Corresponen a la Subdirecció General d’Informació i Educació Ambiental  les 

funcions següents: 

 d) Promoure i coordinar activitats de foment de la participació ciutadana en  la 

protecció del medi ambient i en l’elaboració de plans, programes i normes  d’acord amb allò previst en la 

normativa de participació pública. 

 

 Article 30 Servei d’Educació Ambiental,  

 30.1 Al Servei d’Educació Ambiental li corresponen les funcions següents: 

 b) Realitzar, promoure i coordinar activitats de foment de la participació  ciutadana en la 

protecció del medi ambient i en l’elaboració de plans, programes i normes d’acord amb allò previst en la normativa 

de participació  pública i gestionar el Registre d’entitats ambientals de Catalunya. 

 
 Secció d’Entitats Ambientals i Participació Ciutadana 



Entorns de participació 

 

Processos de participació, 
espais temporals que tenen com a 
objectiu recollir les aportacions de 
la ciutadania en relació amb una 

temàtica concreta. 
 

 

Espais estables de 
participació,  

òrgans de l'Administració permanents 
que faciliten el debat de caràcter 
estratègic a escala sectorial, amb 

representants de la societat 
organitzada. Només hi poden participar 

els seus membres. 
 



Els processos de participació organitzats 

TERRITORI 

2006-2010, Plans territorials parcials.( I  Decret de com tramitar els plans) 
2014, Llei de Territori: debats preliminars  
2015, procés de participació per a una nova Llei de muntanya  
2015, procés de participació per a una nova Llei del litoral 

RESIDUS 2014, procés de participació de la nova planificació de residus 2013-2020  

BIODIVERSITAT I PATRIMONI 
NATURAL 

2009, procés participatiu de la llei i l'estratègia de la biodiversitat i el patrimoni natural 
2017, procés participatiu de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 

TERCER SECTOR 
AMBIENTAL 

2011, procés de participació per elaborar el Pla de suport al TSAcat 2011-2014   
2015, procés de participació per elaborar el Pla de suport al TSAcat 2015-2018 

QUALITAT AMBIENTAL 

2011, procés de participació del Pla per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015  
2011, procés de participació del Programa català d’ecodisseny 2012-2015 (ecodiscat)  
2016, procés participatiu per a l'elaboració de l'avantprojecte de Llei de qualitat ambiental  
2017,  procés de participació ciutadana Starlight al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

CANVI CLIMATIC 

2007-20018, Convenció Catalana del Canvi Climàtic  
2012, procés de participació de l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020  
2014, procés de debat per a la Llei Catalana del Canvi Climàtic (LC3) 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2009-2010, procés de participació per a l'elaboració de l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya (2026.cat) 

PARTICIPACIÓ EN L'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS, PROGRAMES I PROJECTES (Permanent) 

AIGUA 

2008-2010, Debat de l’aigua 
2006-2010, Participació en la Directiva marc de l'aigua 
2013-2015, procés de participació vinculat a la revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) 



Algunes xifres 

PROPOSTES PARTICIPANTS 

Procés de participació per elaborar 
l'Estratègia per al desenvolupament 
sostenible de Catalunya 

821 
1065 participants 

177 entitats 

Convenció Catalana del Canvi Climàtic  1502 414 participants 

Procés de participació de la nova planificació 
de residus 2013-2020  

350 a través del 

formulari 

297 participants 

148 entitats 

Llei de Territori: debats preliminars  974 
1419 participacions 

499 entitats 

Procés de participació per a l’Estratègia del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat 

398  
263 participants 

150 entitats 



Els espais estables actius 

TERCER SECTOR 
AMBIENTAL 

Comissió de Seguiment del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental 
de Catalunya 

QUALITAT 
AMBIENTAL 

Taula de la Qualitat de l’Aire de Tarragona 

RESIDUS Consell de per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya 

PARCS 
NATURALS 

Òrgans rectors i de participació dels Parcs Naturals 

AIGUA 
Consell per a l'ús sostenible de l'aigua (CUSA) 
Comissions de desembassament 



Conclusions: punts forts 
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 Establert un canal de comunicació i relació amb la ciutadania: informar, socialitzar i 
escoltar a la ciutadania.  

 Identificats els actors socials relacionats amb una determinada política. 

 Es redueixen les aportacions, en el cas de normativa, en els períodes d’informació 
pública  

  Acotar el debat. Es delimita el debat real i s’eliminen malentesos. El debat es realitza 
sobre discrepàncies en temes reals, no sobre percepcions.  

 Apropament personal, et permet identificar-te com a persona i dialogar.  

Coordinació del procés: 

Nova cultura de treball: treball en xarxa. S’impulsa un treball 
interdisciplinar per aconseguir un objectiu 

Un cop finalitzat el procés els promotors tenen la percepció... 

 .... de desplegar unes polítiques més legitimades i 
 compartides. 

 ... de temps ben invertit en el procés, a diferència (en 
 algunes ocasions) de la percepció inicial   

Participants: 

Resultats positius del 
qüestionari d’avaluació: 
valoracions sobre la 
preparació i execució de 
les sessions, sobre les 
expectatives i 
valoracions generals 
sempre positives.  



Conclusions: punts febles 
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  Arribem a la societat organitzada però no a la ciutadania  

 

 

  Temes a debat molt estratègics: baixa participació de determinats sectors i 
col·lectius 

  En ocasions, els processos es realitzen quan els documents estan en una fase 
d’elaboració massa avançada 

  Baixa cultura participativa de la ciutadania i, per tant, dels tècnics de 
l’Administració 

  Sobresaturació de processos de participació de temàtica ambiental: ens 
adrecem als mateixos actors socials  i pot provocar cansament dels 
participants 

  Es torna a presentar en altres espais allò que no s’ha acceptat en el cos de la 
normativa. 

 

No activem determinats segments de la població 



Moltes gràcies  
per la seva atenció 


