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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 6.Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en 

font de riquesa per al territori. 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic i, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers. Això 
es deu a la gran varietat de situacions geogràfiques que hi coincideixen, en només 30.000 km2 de superfície terrestre: microclimes molt diversos (secs, 
plujosos, càlids o freds), nombrosos substrats geològics, muntanyes de fins a 3.000 metres, centenars de quilòmetres de costa mediterrània, i una 
llarguíssima història d'ocupació i aprofitament de la terra que es remunta a fa més de 300.000 anys i que ha deixat la seva petja, més o menys 
marcada, de maneres molt variades. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals, és un dinamitzador clau de les economies 
locals i la seva conservació és una responsabilitat de la nostra societat. 
La conservació del medi natural i la biodiversitat, sotmesa a fortes pertorbacions antròpiques i de canvi global, exigeix l'aplicació de mesures i 
instruments d'ordenació i gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea, estatal i catalana. 

Població objectiu: 
Les mesures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius 
i el teixit social que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi 
terrestre com marí. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El voltant del 31% de la superfície de Catalunya està protegida per algun dels instruments de protecció del medi natural existents (PEIN, Xarxa Natura 
2000, etc). S'està treballant per a dotar al sistema d'espais naturals de Catalunya de les eines legislatives, de planificació i gestió capaces de garantir 
la conservació del medi natural i la biodiversitat, amb un nou model de governança que en garanteixi la participació activa dels agents socials que 
viuen o incideixen en el territori. 
La planificació i ordenació del medi natural i la biodiversitat s'aplica mitjançant els plans especials de protecció del medi natural i el paisatge o els 
programes de recuperació o conservació de les espècies amenaçades o vulnerables. 
La gestió del medi natural i la biodiversitat té dues vessants: una de gestió preventiva i una de gestió activa. 
La gestió preventiva respon a la necessitat de seguiment, control i intervenció administrativa, emetent informes preceptius per part dels òrgans gestors 
dels espais naturals protegits, o intervenint en els processos d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin en l'àmbit del 
medi natural o els elements prioritaris de conservació mirant d'assolir la màxima agilitat administrativa. 
La gestió activa respon a la necessitat de conservació, millora i desenvolupament dels espais naturals i contempla: 
- El desenvolupament dels plans de recuperació d'espècies amenaçades, projectes de restauració, execució de projectes Life, etc.
- El desenvolupament socioeconòmic, la millora rural mitjançant línies d'ajuts, la promoció de productes locals, el foment de l'agricultura ecològica, etc. 
- La creació i manteniment d'estructures de recolzament a la gestió i conservació dels espais naturals i les espècies protegides.
- La millora del coneixement i integració de la informació. 
- La gestió de l'ús públic i foment del turisme de natura en els espais naturals i la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) en 
tots els parcs. 
- Desenvolupar polítiques d'informació i educació ambiental adreçades als diferents actors dels espais naturals i a la ciutadania, per fomentar un sentit 
cívic i ètic de corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures. 

Marc regulador del programa:
La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus, la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. I la resta de 
lleis i decrets de declaració d'espais naturals protegits i els seus plans de protecció del medi natural i del paisatge. 

Missió 
Conservar i posar en valor el patrimoni natural i la biodiversitat del territori per garantir la prestació de bens i serveis ambientals. Aportar criteris de 
sostenibilitat i servei públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir i fer un ús responsable. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora i animals de companyia, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la 
custòdia del territori (OE6.2) 
 1. Incrementar l'eficiència en la gestió del medi natural i la protecció de la biodiversitat 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de Zones d'Especial Conservació (ZEC) declarades Nombre OE6.2  115,00 115,00

2. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació 
i/o gestió aprovats 

M2 OE6.2  142.356,00 142.356,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 261.600,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.472.573,16
3 Despeses financeres 350,00
4 Transferències corrents 3.587.414,05
6 Inversions reals 1.366.000,00
7 Transferències de capital 1.680.731,49
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.368.668,70

Llocs de treball pressupostats del programa 7
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO12. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Plans de recuperació de la fauna salvatge Nombre OE6.2  4,00 4,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realitzar plans de protecció del medi natural i del paisatge per als espais naturals de protecció especial i consorcis. 
2. Impulsar la conservació i gestió dels espais protegits, els hàbitats d'interès comunitari. 
3. Establir programes d'actuacions per a les espècies de fauna i flora protegides. 
4. Establir programes d'actuacions per als centres de recuperació de fauna. 
5. Mantenir una línia d'ajuts per als espais naturals. 
6. Mantenir una línia d'ajuts per a la protecció dels animals de companyia. 

 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 551 de l’agrupació de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.329.523,16
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.757.414,05
6 Inversions reals 1.365.000,00
7 Transferències de capital 1.680.731,49
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.132.668,70

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 6.Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en 

font de riquesa per al territori. 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els impactes que les activitats humanes tenen en el medi biofísic, els recursos naturals i fins i tot sobre les pròpies persones, aconsellen i fan 
imprescindible l'impuls de polítiques actives que, des de l'avaluació i l'anàlisi, permetin un desenvolupament econòmic i social sostenible en el temps, 
intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador. Els objectius d'aquestes polítiques són, entre d'altres, la reducció dels impactes ambientals 
dels programes, dels plans, dels projectes, el desenvolupament sostenible de Catalunya, o l'impuls a projectes i iniciatives de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria ambiental. Aquests objectius seran difícilment assolits sense la participació activa de la 
ciutadania, raó per la qual el programa també inclou tasques com informar, sensibilitzar i educar en la sostenibilitat. 
Per fer plenament efectives aquestes polítiques, cal, també, intensificar la col·laboració amb universitats, col·lectius i empreses perquè introdueixin 
millores en els seus processos productius, productes, serveis o en el propi entorn laboral i impulsar el moviment associatiu i les entitats que treballen 
en l'àmbit del medi ambient. 

Població objectiu: 
Les polítiques de sostenibilitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial incidència en les empreses, el sectors productius i les 
administracions pel que fa a l'aplicació d'un model d'economia verda; en les escoles, centres de recerca i universitats pel que fa a l'educació en la 
sostenibilitat i la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I). 

Descripció detallada de la necessitat: 

Les polítiques de sostenibilitat tenen dues vessants: una vessat proactiva que inclou la formulació i la implementació de polítiques per fomentar 
comportaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i una vessant transformadora que inclou la formulació i implementació de polítiques 
que facilitin la transició cap a un model de societat menys lesius cap els ecosistemes i les pròpies persones. 
La necessitat de canviar el model social per apropar-lo a un model sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador 
requereix del desenvolupament, entre d'altres de les polítiques següents: 
1. Les polítiques d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que el Govern desenvoluparà assolint un alt grau de protecció ambiental amb la 
màxima agilitat administrativa. 
2. Les polítiques d'informació i educació ambiental i de participació ciutadana adreçades a fer arrelar en la ciutadania un sentit cívic i ètic de 
corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures. 
3. Les polítiques de suport al tercer sector ambiental considerat pel govern com un actor clau i imprescindible per a l'assoliment de les fites d'educació i 
sensibilització ambiental i de participació en les polítiques públiques. 
4. Promoure projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I). 5. Polítiques de desenvolupament sostenible i 
incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible i foment d'una economia verda que promoguin la 
sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat i incrementar l'ocupació. 

Marc regulador del programa:
Llei 27/2006 de 18 de juliol per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi 
ambient.
Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Missió 
Aconseguir un desenvolupament sostenible per mitjà de l'impuls de polítiques ambientals en matèria d'informació, i educació ambiental i participació 
ciutadana, avaluació ambiental estratègica, R+D+I i economia verda, a escala nacional i internacional, per tal de garantir uns nivell òptims de recursos i 
una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la informació, la sensibilització, la participació i l'educació ambiental per al conjunt de la ciutadania (OE6.1) 
 1. Aconseguir que el 15% de les escoles disposin del distintiu d'escola verda. 

2. Traslladar al context de Catalunya les fites i els indicadors corresponents als Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a les 
competències de la Direcció General. 

· Desenvolupar l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes assolint un alt grau de salvaguarda ambiental amb la màxima agilitat 
administrativa (OE6.3) 
 1. Perfeccionar els processos d'avaluació ambiental per tal de millorar la qualitat i garantir-ne l'efectivitat 
· Desplegar el programa d'actuacions d'infraestructura verda de Catalunya (OE6.4) 
 1. Programar i executar el màxim nombre d'actuacions previstes al Pla d'actuacions d'infraestructura verda. 
· Impulsar l'economia verda, l'eficiència de recursos i l'R+D+I en matèria ambiental (OE6.5) 
 1. Desenvolupar l'Estratègia d'impuls a l'economia verda i circular. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de municipis adherits al Pacte d'Alcaldes 
respecte el total de municipis de Catalunya 

% OE6.1 59,66 53,33  58,00

2. Programa voluntari de compensació d'emissions de GEH: 
nombre total de projectes 

Nombre OE6.1   27,00

3. Mitjana de temps per a la tramitació de Declaracions 
d'Impacte Ambiental (DIA) 

Mesos OE6.3   4,00

4. Percentatge de projectes executats a l'exercici sobre els 
projectes redactats en l'exercici anterior 

% OE6.4   40,00

5. Percentatge d'escoles amb distintiu d'escola verda respecte 
el total d'escoles de Catalunya 

% OE6.1 12,86 14,59 15,00 15,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.350.723,40
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 860.000,00
6 Inversions reals 606.000,00
7 Transferències de capital 108.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.924.723,40

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO12. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Total organitzacions adherides al prog. d'Acords Voluntaris 
de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle 

Nombre OE6.1 118,00 145,00  200,00

2. Percentatge anual d'actuacions de suport al tercer sector 
ambiental realitzades 

% OE6.1 73,00 82,00 84,00 80,00

3. Mitjana de temps per la tramitació de d'informes ambientals d 
eprojectes

Mesos OE6.3   3,00

4. Empreses beneficiàries d'actuacions derivades del 
desplegament de l'Estratègia d'Impuls a l'Economia Verda 

Nombre OE6.5   13,00

5. Percentatge d'escoles que participen a la XESC respecte el 
total d'escoles de Catalunya 

% OE6.1 25,54 26,77 27,00 27,10

6. Nombre de visites al portal de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural 

En
milers 

OE6.1 335,88 338,50 339,00 339,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Enfortir el Tercer Sector Ambiental amb les mesures previstes al Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018. 
2. Impulsar l'Economia Verda i Sostenible implementant les actuacions previstes a l'Estratègia d'impuls a l'Economia verda i circular.
3. Sensibilitzar la ciutadania i endegar processos participatius ciutadans en matèria de medi ambient. 
4. Establir un programa d'educació i voluntariat ambiental als parcs naturals. 
5. Impulsar l'Aprenentatge Servei en l'àmbit ambiental en els centres educatius. 
6. Recopilar, mantenir i difondre la informació ambiental de la Generalitat i millorar les eines telemàtiques per a la seva difusió.
7. Disposar de noves eines i metodologies per a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes. 
8. Impulsar actuacions de millora ambiental i de l'entorn natural 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.350.723,40
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 860.000,00
6 Inversions reals 606.000,00
7 Transferències de capital 108.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.924.723,40

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 10.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats

estratègics

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, 
l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de 
la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana. 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori i 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Territori i Sostenibilitat destina part dels seus recursos a fomentar el 
desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre, entre 
d'altres. Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i 
tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i 
tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de Territori i Sostenibilitat es basa, en bona part, en centres participats.
Així, el Departament vehiculitza bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o 
tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient i sostenible la planificació i gestió del territori 
mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de les innovacions i millores que desenvolupen. 

Marc regulador del programa:
Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

Missió 
Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics per tal d'incrementar la 
sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE10.4) 
 1. Mantenir la xarxa de Centres d'R+D vinculats al territori i la sostenibilitat ambiental. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de centres recolzats pel DTES en matèria de recerca 
i desenvolupament 

Nombre OE10.4 5,00 5,00 5,00 5,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.629.420,41
2 Despeses corrents de béns i serveis 950.950,00
3 Despeses financeres 11.250,00
4 Transferències corrents 613.600,65
6 Inversions reals 155.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.360.221,06

Llocs de treball pressupostats del programa 105
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO12. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa del CREAF. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 750.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 750.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


