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NOU DECRET DE REESTRUCTURACIÓ DEL
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA I
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Traspàs de competències d’Agricultura a Territori
El Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de
reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural traspassa al
departament de Territori part de la Direcció General de Medi Natural, concretament les funcions que
corresponen a la Subdirecció General de Biodiversitat.
Aquest traspàs de funcions és una còpia de l’estructura i de les funcions ja definides en el Decret
d’estructura del departament d’Agricultura on només hem detectat un canvi substantiu.
Article 4. S’afegeix l’article 131 bis.3 Els equips de gestió dels espais naturals de protecció
especial depenen dels/de les directors/ores dels parcs o dels espais naturals de protecció
especial i els correspon:
a) Executar els acords dels òrgans rectors dels respectius parcs o dels espais naturals que depenen del
Departament, així com donar suport tècnic i administratiu al/a la director/a del parc.
b) Donar suport a les entitats ambientals, socials, culturals i a les representatives dels sectors socials
interessats, i assessorar-les.
c) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de programa d’actuació i fer-se càrrec de la seva
execució.
d) Vetllar pel compliment en l’interior de l’espai natural de les normes generals de protecció de la
natura que estableixen les normes de creació i l’específica de l’espai protegit.
e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.
CATAC-IAC està sorpresa que justament aquest Decret estableixi les funcions dels equips de gestió dels
espais, però en canvi no digui res de les funcions dels directors. Per això i per tota la problemàtica dels
espais naturals que fa anys que arrosseguem, CATAC-IAC demana al departament de Territori i Sostenibilitat
que:
1- Modifiqui els llocs de Director dels parcs o dels espais naturals en llocs de comandament i per tant
d’estructura i, si més no, estableixi a quin lloc de l’estructura s’assimilen segons regula la Llei
13/1989, art. 24. I que especifiqui quines són les seves funcions.
Article 24
-1 Als efectes d'aquesta Llei, llevat dels òrgans superiors i dels alts càrrecs, són òrgans actius de l'Administració de la
Generalitat les Subdireccions Generals, els Serveis, les Seccions i els Negociats. Qualsevol òrgan actiu s'ha d’assimilar
a algun dels anteriors.

2- Que s’especifiqui quins són els llocs de treball segons la RLT que corresponen als equips de gestió
actualment.
3- Que s’estableixin uns equips de gestió homogenis per a cada espai o parc natural que
corresponguin a les funcions que aquest Decret els encomana.

CATAC-IAC no entén com amb les dotacions de personal que tenen actualment els equips de gestió, per
seguir la nomenclatura del Decret, es pretén que es realitzin aquestes funcions. Denunciem que s’abusi de
la bona fe del personal, del seu alt grau de voluntarietat, i de l’encomana de funcions de superior categoria
sense cobrar-les. CATAC-IAC considera que aquesta definició de funcions ha d’anar acompanyada d’una
proposta d’augment de plantilla i de reconeixement de categories.
A part d’aquest canvi, hem de dir que hem trobat a faltar al decret:
• Les propostes que el personal de fauna va fer arribar a través de CATAC al Departament. No se
n’ha recollit cap, ignorant l’esforç realitzat per aquest personal.
• Alguna concreció sobre com quedaran les seccions de fauna cinegètica i biodiversitat dels Serveis
Territorials, les deixen penjades en espera d’una modificació de l’estructura dels SSTT
• Que passarà amb el personal que treballa a la Direcció General fent tasques d'estructura i
depenen d'entitats penjant del DAAM

El proper 5 d’octubre CATAC-IAC tindrà reunió amb el Director de Serveis i exposarem una vegada més
totes aquestes mancances i esperem que en donin resposta.
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