Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

DECRET

Aprovar les condiciones d’accés al programa d’educació ambiental Coneguem els
nostres parcs, campanya 2021, promogudes per la Gerència de Serveis d'Espais
Naturals de l'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
(exp. 2020/16366)

Fets

1. La Gerència de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona promou i gestiona des de l’any 1982 el programa
d'educació ambiental Coneguem els nostres parcs.
2. Aquest programa està adreçat a alumnes de 6è curs de primària de les escoles de la
província de Barcelona i consta de tres fases. La primera fase consisteix en una sessió
de treball teoricopràctica que es realitza a l’escola. La segona fase consisteix en un
itinerari pedagògic guiat per un educador/a ambiental en algun dels parcs de la Xarxa
de Parcs Naturals (XPN). En la tercera fase, amb l’objectiu de fomentar la participació i
l’assoliment dels continguts, es proposa la realització d’un concurs entre totes les
escoles que han participat en el programa.
3. El programa és gratuït per a les escoles. La Diputació de Barcelona es fa càrrec de la
contractació de l’empresa encarregada de la gestió del programa i de l’equip educatiu
responsable de portar-lo a terme.
4. El transport escolar per visitar el parc en la segona fase es gestiona des dels
ajuntaments dels municipis de les escoles que participen en el programa. El cost del
transport s’assumeix conjuntament entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona,
que vehicula un ajut a través d’un recurs econòmic corresponent a la tipologia fons de
prestació en el marc del futur Catàleg de de serveis per a l’any 2021 o instrument
equivalent.
5. Amb aquest efecte, la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona ha formulat un marc regulador amb les condicions d’accés al programa
d’educació ambiental Coneguem els nostres parcs, campanya 2021, amb el caràcter de
servei accessible per a tots els ajuntaments de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona.
6. Mitjançant aquest marc regulador, el contingut del qual es reprodueix en la part
dispositiva del present Resolució, s’estableixen les condicions d’accés al programa
d’educació ambiental Coneguem els nostres parcs, campanya 2021, i serà instrument
de referència per tal de regular en endavant en aquest àmbit les relacions entre la
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Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi acullin.

Fonaments de dret
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat 2.5.f) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per decret de
la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019.

RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR les condiciones d’accés al programa d’educació ambiental Coneguem
els nostres parcs, campanya 2021, promogudes per la Gerència de Serveis d'Espais
Naturals de l'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el text
de les quals es transcriu a continuació:

“CONDICIONS D’ACCÉS AL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS, CAMPANYA 2021. XARXA DE PARCS
NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

1. PROGRAMA CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS, CAMPANYA 2021
1.1. Descripció
1.2. Objectius generals
1.3. Àmbit territorial
I.

Primera fase a l’aula

II.

Segona fase al parc

III.

Tercera fase a l’espai del professorat

2. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS
2.1

Objectius de la prestació
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2.2

Destinataris

2.3

Compromisos de les parts

2.4

Criteris de distribució

2.5

Terminis

2.6

Justificació

1. PROGRAMA CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS, CAMPANYA 2021
1.1.

Descripció
La Gerència de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea d’Infraestructures
i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona promou i gestiona des
de l’any 1982 el programa d'educació ambiental Coneguem els
nostres parcs.
Aquest programa està adreçat a alumnes de 6è curs de primària
de les escoles de la província de Barcelona i consta de tres fases. La
primera fase consisteix en una sessió de treball teoricopràctica que
es realitza a l’escola. La segona fase consisteix en un itinerari
pedagògic guiat per un educador/a ambiental en algun dels parcs de
la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). En la tercera fase, amb l’objectiu
de fomentar la participació i l’assoliment dels continguts, es proposa
la realització d’un concurs entre totes les escoles que han participat
en el programa.
El programa és gratuït per a les escoles. La Diputació de Barcelona
es fa càrrec de la contractació de l’empresa encarregada de la gestió
del programa i de l’equip educatiu responsable de portar-lo a terme.
El transport escolar per visitar el parc en la segona fase es gestiona
des dels ajuntaments o organismes autònoms en matèria d’educació
dels municipis de les escoles que participen en el programa. El cost
del transport s’assumeix conjuntament entre els ajuntaments i la
Diputació de Barcelona, que vehicula un ajut a través d’un recurs
econòmic corresponent a la tipologia fons de prestació en el
marc del futur Catàleg de de serveis per a l’any 2021 o
instrument equivalent. En aquest sentit, la participació de les
escoles en el programa està lligada a l’acceptació per part dels
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respectius ens municipals de les presents condicions d’accés a
aquest fons de prestació.
El pressupost màxim destinat a aquest recurs és de 30.000,00 € i va
a càrrec de l’aplicació pressupostaria G/50400/17230/46200 del
pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
1.2.

Objectius generals
Els objectius generals del programa són els següents:
- Dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
- Donar a conèixer als infants la tasca de conservació i difusió dels
espais naturals protegits que realitza l’administració pública
gestora.
- Afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental
i de la importància d’assumir compromisos socials responsables
respecte al medi natural que ens envolta.
- Promoure l’aprenentatge actiu de l’alumnat mitjançant la
identificació i l’estudi de la vegetació, la fauna i el patrimoni
cultural característics dels parcs.
- Estimular l’observació i potenciar la interacció entre els alumnes i
el seu entorn per tal de transmetre’ls l’emoció del descobriment i
l’estima del nostre patrimoni natural i cultural.

1.3.

Àmbit territorial
El programa s’ofereix a les escoles públiques i concertades dels
municipis de la província de Barcelona. Les escoles s’adhereixen al
programa a través dels seus respectius ajuntaments, que sol·liciten la
participació en el mateix mitjançant l’acceptació de les presents
condicions d’accés.
Territorialment, les activitats del programa tenen lloc en dos entorns
diferenciats: En una primera fase a les aules de la pròpia escola i en
el terreny, amb un itinerari guiat durant la segona fase del programa.
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I. Primera fase a l’aula
La primera fase del programa consisteix en una sessió
teoricopràctica a l’aula per a donar a conèixer als alumnes el motiu
de la campanya i els aspectes de caràcter natural i cultural més
rellevants de l’espai de la Xarxa de Parcs Naturals que es visitarà en
la fase següent. Igualment, en aquesta sessió es farà especial
esment a les tasques de conservació i gestió de l’espai públic
efectuades per la Diputació de Barcelona.
Aquesta formació la porten a terme els mateixos docents del centre
que, per preparar-la, disposen d’una comunitat virtual (espai del
professorat) amb els recursos i materials didàctics necessaris per a
assolir aquest objectiu. En els centres d’atenció educativa preferent
(CAEP), aquesta sessió està conduïda per un educador/a de
l’empresa contractista, que es desplaça personalment al centre per a
realitzar la formació. Aquestes escoles també tenen accés als
recursos disponibles a la comunitat virtual del programa.
II. Segona fase al parc
La segona fase del programa consisteix en un itinerari pedagògic
guiat on es posen en valor els valors naturals i patrimonials de l’espai
natural protegit, que són diversos i diferents en cadascun dels parcs.
Els espais naturals on té lloc el programa i els itineraris previstos, són
els següents:
Espai natural de la
XPN

Itinerari
Itinerari en l’entorn de
Fontmartina.

Parc
Natural
Reserva
de
Biosfera
Montseny.

i
la
del

Itinerari de l’entorn de
Collformic.
Itinerari de l’entorn de
Santa Fe (adaptat per
Centres
d’Educació
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Especial).

Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i
l'Obac.

Parc del Montnegre i
el Corredor.

Itinerari a l’entorn del
Coll d’Estenalles.
Itinerari a l’entorn de
la Casa Nova de
l’Obac.
Itinerari a l’entorn de
les
feixes
del
Corredor.
Itinerari a l’entorn
d'Hortsavinyà.

Parc del Castell de
Montesquiu.

Itinerari a l’entorn del
castell de Montesquiu.

Parc del Garraf.

Itinerari a l’entorn de
l’Escola de Natura de
Can Grau.

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona.

Itinerari a l’entorn de
Vilanova de Sau.

Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Itinerari a l’entorn del
delta del Llobregat.

III. Tercera fase a l’espai del professorat.
La comunitat virtual del programa o espai del professorat és un espai
formatiu i informatiu dissenyat pel desenvolupament de la primera i
tercera fases del programa. En aquest espai, els docents poden
accedir al material educatiu necessari per a preparar la sessió
teoricopràctica que posteriorment hauran de realitzar a l’aula.
Aquesta comunitat es troba ubicada a la web corporativa del
programa de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, en la qual les escoles són donades d’alta al començament
de la campanya.
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Igualment, les escoles troben en aquesta comunitat virtual tota la
informació d’interès pel desenvolupament de la segona fase (vídeo
explicatiu, llibreta de camp i punts de trobada).
Aquesta comunitat també té la voluntat de constituir-se en espai
d’intercanvi entre els docents de les escoles, que poden participar
enviant fotografies relacionades amb el programa així com participant
en el concurs que dona lloc a la tercera fase del programa.
Aquesta tercera fase, posterior a la sortida, consta d’un treball en
forma d’auca que recull l’experiència el dia de la sortida al parc o que
plasma algun dels continguts apresos al llarg del programa, tot
plantejant accions positives i responsables vers la natura. Per
incentivar els grups la realització de la seva auca, es proposa un
concurs entre totes les escoles participants.

2. FINANÇAMENT
2.1.

DE

LES

ACTUACIONS

Objectius de la prestació
L’objectiu del suport econòmic de la Diputació de Barcelona és
sufragar una part dels costos del lloguer dels autocars de les escoles
el dia de l’itinerari guiat pel parc (segona fase del programa). Aquest
suport es vehicularà al municipis participants en el programa educatiu
Coneguem els nostres parcs a través d’un fons de prestació en el
marc del Catàleg de de serveis 2021.
La distribució d’aquest fons ve determinada pels criteris establerts en
l’apartat 2.4. del present document.

2.2.

Destinataris
Els destinataris d’aquest fons de prestació són els ajuntaments de la
província de Barcelona que participin en la campanya 2021 del
programa Coneguem els nostres parcs.

2.3.

Compromisos de les parts
a. Diputació de Barcelona
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La Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona es compromet a:
- Assegurar la realització del programa Coneguem els nostres parcs,
facilitant als ens participants tota la informació necessària sobre
l’organització d’aquesta activitat.
- Aportar els fons necessaris per a cofinançar, juntament amb l’ens
beneficiari, el referit servei de transport, tenint en compte la
corresponent disponibilitat pressupostària.
- Portar a terme la coordinació del programa, juntament amb
l’empresa contractista del mateix, tot garantint la coordinació amb
els ens beneficiaris amb la finalitat de gestionar la reserva dels
autocars requerits per a realitzar les visites guiades de les escoles
als parcs.
- Garantir una comunicació fluïda amb els ens beneficiaris al llarg de
tot el procés d’accés al programa i justificació de les activitats,
garantint la resposta a les seves sol·licituds en un termini màxim
de tres dies hàbils.
- Facilitar tota la documentació necessària per a realitzar els tràmits
d’accés i justificació de l’activitat objecte del recurs.

b. Ens beneficiaris
Els ajuntaments i resta d’ens beneficiaris del recurs es comprometen
a:
- Acceptar les condicions que comporten la participació en el
programa Coneguem els nostres parcs de les escoles dins el seu
àmbit municipal.
- Proporcionar informació sobre la participació en el programa
Coneguem els nostres parcs a les escoles públiques i concertades
del seu àmbit territorial, tot garantint l’accés igualitari de totes elles
en el programa.
- Aportar els fons necessaris per a cofinançar, juntament amb la
Diputació, el referit servei de transport.
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- Facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació actualitzada
que li sigui requerida per a l’organització i seguiment de l’activitat
objecte de finançament.
- Assegurar la coordinació amb la Diputació de Barcelona, l’empresa
contractista i les escoles per a la gestió de les sortides i reserva
del transport.
- Fer les gestions relatives a la contractació del transport escolar i la
seva cancel·lació i canvi de dates, en cas d’anul·lació de l’activitat.
2.4.

Criteris de distribució
Els criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les
concessions
són
els
següents:

Minibús fins a
16 pax

Autobús de 16
a 34 pax

Autobús de 35
a 60 pax

300,00 €

350,00 €

400,00 €

L’import total per ens beneficiari vindrà determinat pel nombre
d’autocars previstos en la carta d’acceptació de les condicions
d’accés al programa i d’acord amb els imports anteriors. Aquesta
carta haurà de ser signada electrònicament per l’alcalde/essa o
secretari/ària de l’ajuntament. La podeu trobar en aquest enllaç:
https://parcs.diba.cat/web/coneguemelsparcs/fons-de-prestacio
La carta d’acceptació que inclou la taula amb les dades de les
escoles que volen participar en el programa s’haurà d’enviar a la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
abans del 10 de desembre de 2020 a través de la sol·licitud general
disponible en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp
En el supòsit de que s’esgoti la consignació pressupostària total
destinada a aquest fons, es reduirà l’import atorgat de manera
proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al nombre de sol·licituds
rebudes.

Registre de Decrets: Decret Núm. 10768 de data 06/11/2020

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4a2886469ac82e9da60c Adreça de validació:

Pàgina 9

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

2.5.

Terminis
El període d’execució d les actuacions objecte de finançament
s’estableix entre el 2 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2021.
Les despeses associades a les intervencions realitzades es podran
justificar des de l’inici del programa fins al 30 d’octubre de 2021.

2.6.

Justificació
Per a l’abonament de l’ajut econòmic destinat a sufragar els costos
del transport escolar, caldrà que l’ajuntament presenti el tràmit de
justificació corresponent a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (PMT).
Les despeses elegibles seran les directament relacionades amb el
lloguer dels autocars necessaris per a realitzar l’itinerari guiat de la
segona fase del programa Coneguem els nostres parcs.

Segon. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació de la resolució
anterior.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2020/0016366
GER. SERVEIS D'ESPAIS NATURALS
Ger. Serveis d'Espais Naturals
X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic
Aprovar les condiciones d'accés al programa d'educació ambiental Coneguem
els nostres parcs, campanya 2021, promogudes per la Gerència de Serveis
d'Espais Naturals de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona
Aprovació de les condiciones d'accés al programa d'educació ambiental
Coneguem els nostres parcs, campanya 2021, promogudes per la Gerència
de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

Of. Administrativa i de Suport Jurídic
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. Govern Local
CG/22421

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)
Promotor
Coordinador/a matèria
Jordi Padrós Selma (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
30/10/2020, 13:31

Proposa

30/10/2020, 14:12

Diputat/ada delegat/ada

Josep Tarin Canales (SIG)

Proposa

04/11/2020, 11:01

President/a delegat d'àrea

Pere Pons Vendrell (SIG)

Proposa

04/11/2020, 23:36

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG)

Resol la Presidència; 06/11/2020, 02:21
signa per delegació
(Decret 8966/2019, de
23 de juliol)

Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

06/11/2020, 09:02
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018
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