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L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC AL PLA ESPECIAL DE

PROTECCIÓ
Atès que el PUP es redacta coincidint, en el temps, amb la redacció del Pla especial de
protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny, en aquest apartat i en els
posteriors es farà referència a l’ordenació de l’ús públic establerta en aquest nou Pla,
basant-se en els esborranys redactats fins a data 31 de desembre de 2006. Tot i no ser
encara un Pla aprovat definitivament, serà el Pla vigent durant el període d’aplicació
d’aquest PUP i es preveu que, en l’àmbit que ens ocupa, les variacions del Pla especial
definitiu seran poc significatives. La referència als articles, doncs, es basa en la normativa
del Pla en la seva versió de desembre de 2006 (OTPAT 2006a), la qual podria experimentar
algunes modificacions.
En relació al que estableix el Pla especial 1977-1978 pel que fa a l’ús públic vegeu apartat
A2.1.1.1.
En l’esborrany de la Memòria justificativa del Pla especial de protecció del medi físic i del
paisatge del Parc del Montseny 2006 (DPTOP et al. 2006) s’analitza quina ha estat l’evolució
del context social i econòmic del Montseny, context que ha experimentat una profunda
transformació en les darreres dècades. Els aspectes principals d’aquesta transformació són
la crisi de les activitats agràries, el creixement demogràfic i el creixement del sector serveis
vinculat al turisme, com a sector substitutori del sector primari, en la posició de sector
econòmic més important en termes de producció, generació d’ingressos i creació
d’ocupació.
Actualment, les diverses modalitats de l’activitat turística –restauració, turisme rural,
càmping, hostaleria i activitats de lleure en general- configuren el percentatge més
significatiu de l’economia del Montseny. L’oferta d’equipaments i serveis d’iniciativa privada
ha esdevingut al Montseny un tema cabdal en l’economia de la població local,
complementant i fins i tot suplint per complet les activitats econòmiques tradicionals del
sector primari. D’altra banda, l’ús social entès com a lleure, cultura o educació en l’espai
natural protegit és considerat pel Pla especial com un dret del conjunt de la població i, en
conseqüència, constitueix també un dels objectius bàsics del Pla.
En consonància amb aquestes consideracions, el Pla aborda l’ús públic des d’una doble
perspectiva: d’una banda com un dret social, al qual l’òrgan gestor del Parc ha de donar
resposta amb un conjunt d’equipaments i serveis, i de l’altra com una sèrie d’activitats
econòmiques, admeses en línies generals com a compatibles amb el règim de protecció,
que han passat a ocupar, en les darreres dècades, un lloc preeminent en el funcionament
econòmic de la muntanya.
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La planificació de l’ús públic

Tal com s’ha exposat en l’apartat A2.1.1.2, el PUP és l’instrument establert pel Pla especial
per a la regulació i programació de les actuacions vinculades a les funcions educatives i
recreatives (art. 24).
El Pla especial estableix que el PUP haurà de ser aprovat per l’òrgan gestor del Parc, previ
informe del Consell coordinador un cop escoltat el parer de la seva Comissió consultiva,
sense perjudici de les competències d’altres administracions, en el termini de dos anys des
de l’entrada en vigor del Pla especial (art.24 i disposició addicional cinquena).
En l’apartat C1.3 s’exposa l’encaix del PUP amb la resta de plans de gestió del Parc.

1.2

La zonificació de l’ús públic

Si bé el Pla especial no fa pròpiament una zonificació de l’ús públic, si que hi ha diversos
aspectes remarcables que constitueixen una primera aproximació a aquesta zonificació.
És destacable que en la zonificació del Pla especial, únicament en la zona d’interès natural
(ZIN) apareix l’ús públic com a objectiu. L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels
ecosistemes i paisatges característics del massís del Montseny que pels seus valors
naturals i culturals mereixen ser protegits amb caràcter general, de manera compatible amb
l’aprofitament dels seus recursos i el desenvolupament de l’ús públic.
Així, ni en la zona d’alt interès natural, ecològic i paisatgístic (ZAINEP) ni en la zona de
reserva natural (ZRN), no apareix l’ús públic com a objectiu. L’objectiu de la ZAINEP és la
conservació i millora dels ecosistemes i la biodiversitat, mentre que el de la ZRN és la
preservació d’ecosistemes, comunitats o elements naturals que per la seva raresa, fragilitat,
importància o singularitat mereixen una protecció específica.
Cal destacar també que, amb independència de la zonificació del Pla especial, aquest també
defineix unes àrees “singulars” en les quals preveu una superior utilització, ja sigui des del
punt de vista quantitatiu (es a dir s’hi pot concentrar un elevat nombre d’usuaris) o qualitatiu
(s’hi desenvolupen activitats singulars, diferents de la resta del Parc, de caràcter molt divers
en funció de la localització) que anomena àrees de tractament específic. (art. 160).
Per tal de fer compatibles una elevada freqüentació i/o artificialització amb la preservació
dels valors naturals, ecològics i paisatgístics d’aquests paratges singulars, s’estableix
necessària una intervenció “d’acomodació” més elevada que a la resta del Parc. D’això se’n
deriva que aquestes àrees singulars requeriran un tractament específic amb la finalitat
d’organitzar i configurar l’espai en funció del tipus d’activitat que es plantegi desenvolupar,
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de la intensitat d’utilització o del grau d’artificialització que les afecti i del valor natural de les
zones on es localitzin. En aquest sentit s’estableixen diferents nivells d’intervenció.
Dins de les àrees de tractament específic s’estableixen dues categories, les quals es
distingeixen bàsicament pel nivell d’intervenció que cadascuna comporta. Aquestes
categories són:
a) Àrea de tractament paisatgístic [ATP]
Es defineix sobre peces de territori que, per ser fàcilment accessibles amb cotxe des de
la xarxa viària bàsica i per la seva localització dins del Parc –prop de punts culminants,
inici d’itineraris excursionistes, indrets tradicionals o destinacions en si mateixes per les
activitats que acullen—, constitueixen paratges amb ús de lleure intensiu i que
requereixen un tractament funcional i paisatgístic integrat amb la finalitat d’acomodar i
mitigar els efectes de la freqüentació que suporten.
També es consideren com àrees de tractament paisatgístic alguns mosaics d’edificació
aïllada i restes d’antigues urbanitzacions i pedreres on ha cessat l’activitat. Per acollir-los
correctament dins del Parc cal adequar-los des del punt de vista funcional i paisatgístic,
emprenent programes de restauració per fer-los congruents amb l’entorn.
Les actuacions admissibles en aquestes àrees depenen de la finalitat i la morfologia de cada
una i de la zonificació del Pla. Es permet la restauració paisatgística i l’arranjament del
paratge amb l’objectiu d’adequar-lo a l’ús públic com a àrea d’esbarjo o de picnic a l’aire
lliure, com a mirador o com àrea d’aparcament. Per a l’arranjament del paratge d’acord amb
la funció concreta que li assigna el Pla especial, s’admet la construcció de fonts i de petites
edificacions auxiliars –com punts d’informació, aixoplucs o elements d’observació de
fauna—, el condicionament i equipament d’itineraris i la instal·lació de mobiliari i de
senyalització.
Aquestes àrees són:
-

Turó de l'Home - Puig Sesolles

-

Sesferreres

-

Embassament de Vallforners

-

Sant Marçal

-

Refugis del Montseny

-

Coll de Bordoriol

-

Plana del Coll

-

l'Erola

-

Les Feixes del Vilar

-

Riells de Montseny

-

Passavets

-

Collformic

-

Coll Castellar
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b) Àrea fortament organitzada [AFO]
Es defineix sobre peces de territori fàcilment accessibles amb cotxe des de la xarxa viària
bàsica i amb un ús públic complex, on es concentren una considerable varietat d’activitats
recreatives i la freqüentació més intensa del Parc, i que requereixen un grau d’intervenció
més elevat per tal d’acollir i contenir els usos i la pressió que suporten. S’identifica com a
àrea fortament organitzada la de la Vall de Santa Fe.
Es permeten, a més de les actuacions descrites per a les ATP, la implantació de serveis
propis del Parc –quioscs d’informació, serveis sanitaris—, de dotacions del Parc i/o
petites edificacions per a la prestació de serveis als visitants del Parc.

La definició de les característiques i del sentit general de cadascuna de les àrees de
tractament específic s’estableix de forma detallada a la Memòria del Pla. La descripció de
les propostes que s’hi fan és de caràcter indicatiu sobre allò que pot desenvolupar-se en
aplicació d’aquest Pla especial (Art.162).
A les àrees de tractament paisatgístic, segons la finalitat definida a la Memòria d’ordenació
del Pla especial i d’acord amb la seva morfologia i la zonificació del Pla, es permet la
restauració paisatgística i l’arranjament del paratge amb l’objectiu d’adequar-lo a l’ús públic
com a àrea d’esbarjo o de picnic a l’aire lliure, com a mirador o com àrea d’aparcament. Per
a l’arranjament del paratge d’acord amb la funció concreta que li assigna el Pla especial,
s’admet la construcció de fonts i de petites edificacions auxiliars –com punts d’informació,
aixoplucs o elements d’observació de fauna—, el condicionament i equipament d’itineraris i
la instal·lació de mobiliari i de senyalització informativa.
El tractament paisatgístic dels mosaics d’edificació aïllada i de les restes d’antigues
urbanitzacions admet actuacions relacionades amb la restauració paisatgística del paratge i
la minoració de l’impacte de les edificacions i dels seus accessos així com la provisió d’un
sistema de sanejament que eviti la contaminació dels aqüífers del Parc.
Les àrees fortament organitzades, segons la finalitat definida a la Memòria del Pla especial i
d’acord amb la seva morfologia i la zonificació del Pla, requeriran el seu desenvolupament
global a fi i efecte d’ordenar els usos i activitats que s’hi admeten i de definir les
intervencions necessàries per acomodar-les i mitigar els efectes que comporta la seva
utilització més intensa. S’hi admeten, a més de les actuacions admeses en les ATP, la
implantació de serveis propis del Parc –quioscs d’informació, serveis sanitaris—, de
dotacions del Parc i/o petites edificacions per a la prestació de serveis als visitants del Parc.
Amb caràcter general, sigui quin sigui el tipus d’intervenció, haurà de prevaler el sentit
general de l’àrea de tractament específic –expressats per a cadascuna d’elles a la Memòria
del Pla— i la idoneïtat paisatgística de l’actuació.
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El desenvolupament de les àrees de tractament específic (art. 163) es podrà fer mitjançant:
a) Projectes d’obra ordinària, quan es tracti d’obres de condicionament d’itineraris, de
miradors, de petits indrets, de fonts, de replans d’estada, etc.
b) Projectes d’urbanització, quan les àrees de tractament paisatgístic s’abordin
globalment i coincideixin amb els criteris i l’àmbit definits a la memòria i els plànols
d’ordenació del Pla especial respectivament.
c) Plans especials, quan es tracti d’àrees fortament organitzades i comportin el seu
desenvolupament total.
d) Quan existeixin indrets d’especial interès paisatgístic o patrimonial i de dimensió
reduïda (inferior a mitja hectàrea) el caràcter dels quals justifiqui el seu
condicionament per a la visita i el lleure –sense haver estat definits com a àrees de
tractament específic en el Pla especial—, es podrà tractar com a àrea de tractament
específic mitjançant la formulació i tramitació d’un pla especial.
Les àrees de tractament específic que es desenvolupin d’acord amb els supòsits descrits en
els apartats b), c) i d) del paràgraf anterior, requeriran l’elaboració i presentació d’un Estudi
d’impacte i integració paisatgística, regulat en el text normatiu del Pla especial.
El desenvolupament de les àrees de tractament específic requerirà l’informe preceptiu de
l’òrgan gestor del Parc del Montseny previ al tràmit que li correspongui d’acord amb el marc
legislatiu vigent.

1.3

Les dotacions per a l’ús públic

El Pla especial defineix un conjunt d’equipaments necessaris per assolir els objectius –entre
d’altres– d’ús públic de l’espai natural protegit del Parc del Montseny, els quals constitueixen
les dotacions del Parc. (art.119). Dins l’àmbit territorial del Parc del Montseny, el Pla defineix
les següents dotacions:
-

DP.01 Masia Mariona (Fogars de Montclús), usos cultural i dotacional vinculat al
Parc.

-

DP.02 Can Planes de Fontmartina (Fogars de Montclús), ús científic.

-

DP.03 Càmping de Fontmartina (Fogars de Montclús), ús recreatiu.

-

DP.04 Can Casades (Fogars de Montclús), ús dotacional vinculat al Parc.

-

DP.05 Can Lleonart (Fogars de Montclús), ús educatiu.

-

DP.06 La Traüna (Fogars de Montclús), ús educatiu.

-

DP.07 Rectoria de Vallcàrquera (Figaró-Montmany), ús educatiu.
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-

DP.08 Alberg del Puig (Montseny), ús dotacional vinculat al Parc.

-

DP.09 L’Agustí (Tagamanent), ús dotacional vinculat al Parc.

-

DP.10 Església d’Aiguafreda de Dalt (Aiguafreda), ús dotacional vinculat al Parc.

-

DP.11 El Vilar de la Castanya (El Brull), ús dotacional vinculat al Parc.

-

DP.12 Muralla ibèrica del turó de Montgròs (El Brull), ús dotacional vinculat al
Parc.

-

DP.13 Castell de Montclús (Sant Esteve de Palautordera), ús dotacional vinculat
al Parc.

-

DP.14 Castell de Montsoriu (Sant Feliu de Buixalleu), ús dotacional vinculat al
Parc.

-

DP.15 Conjunt monumental de Tagamanent, ús dotacional vinculat al Parc.

-

DP.16 Pous de glaç de l’Avencó (Tagamanent), ús dotacional vinculat al Parc.

A aquestes dotacions del Parc cal afegir les situades en sòl urbà, que són les següents:
-

Centre d’informació del poble del Montseny, nucli urbà del Montseny.

-

Centre d’informació de la Rectoria del Brull, nucli urbà del Brull.

-

Centre d’informació de la Rectoria de Riells, nucli urbà de Riells.

-

Exposicions permanents del Casal de Cultura del poble de Montseny, nucli urbà
del Montseny.

S’estableix que la implantació de noves dotacions del Parc es farà en concordança amb el
Pla de gestió integral i sobre la base d’edificacions existents.
Per al desenvolupament de les dotacions del Parc es requereix la formulació i tramitació
d’un pla especial urbanístic. El planejament especial que tingui aquest objectiu haurà de
justificar la necessitat de la dotació i la coherència de les actuacions que es projecten amb el
Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny i amb les
directrius del seu Pla de gestió integral. El Pla estableix els requeriments i limitacions en
relació a l’esmentat planejament especial.
La titularitat de les edificacions destinades a dotacions del Parc serà, en general, pública.
Això no obstant els equipaments de titularitat privada que vulguin adscriure’s al conjunt de
dotacions del Parc, mantenint la titularitat privada, hauran de complir un seguit de condicions
que s’estableixen en el text normatiu (art. 106):
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a) Que el destí de la dotació sigui per a activitats culturals, educatives, científiques i en
general les relacionades amb la informació i atenció als visitants del Parc del
Montseny,
b) que sobre els terrenys objecte de la implantació no estigui prevista l’actuació pública
per a la mateixa finalitat,
c) que es justifiqui la coherència de la dotació amb les directrius i previsions del Pla d’ús
públic així com la seva necessitat en l'àmbit territorial on s’inscriu, i
d) que es justifiqui la viabilitat econòmica del projecte mitjançant un estudi econòmic–
financer acreditatiu de les possibilitats reals d’execució i gestió de la dotació
proposada.

La gestió de les dotacions del Parc correspon bàsicament a l’òrgan gestor del Parc del
Montseny, que la podrà exercir de forma directa o bé en règim de conveni amb altres
administracions públiques, o bé privada o mixta mitjançant concessió administrativa o altra
figura equivalent admesa en dret, compatible amb el tipus de dotació i amb els objectius del
Pla especial.

1.4

La regulació de les activitats dels usuaris del Parc

Amb caràcter general, les activitats que poden realitzar els usuaris i els visitants dins del
Parc estan regulades a les Ordenances d’ús públic del Parc del Montseny, (OTPAT, 2006b)
les quals constitueixen un dels documents que integren el Pla especial i que s’exposen en
l’apartat C1.2).
Dins l’àmbit del Parc del Montseny s’admet, amb caràcter general, el picnic a l’aire lliure,
sense fer foc.
També s’admet la pràctica, només amb finalitats recreatives i de lleure i quan no comportin
cap tipus de construcció o instal·lació fixa, de les següents activitats fisicoesportives, d’acord
amb les definicions del Decret 56/2003 pel qual es regulen aquestes activitats en el medi
natural:
-

ala de pendent

-

cicloturisme

-

ala delta

-

curses d’orientació

-

alpinisme

-

escalada

-

baló aerostàtic

-

espeleologia

-

bicicleta tot terreny

-

esquí de fons
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-

esquí de muntanya

-

raqueta de neu

-

excursionisme

-

surf de neu

-

marxa a cavall

-

trineu amb gossos (múixing)

Tanmateix, aquestes activitats són admeses amb les condicions que determina la legislació
sectorial vigent. Quan siguin pràctiques organitzades i col·lectives, tant si es tracta d’una
activitat econòmica com d’activitats sense ànim de lucre, es requereix –en qualsevol cas—
l’autorització de l’òrgan gestor del Parc.
S’estableix que en l’esmentada autorització l’òrgan gestor del Parc farà constar les
condicions necessàries per assegurar la protecció del patrimoni natural i cultural del Parc i,
si fos el cas, requerirà dels organitzadors o responsables de l’activitat el desmuntatge i
retirada de qualsevol instal·lació o element de caràcter provisional que s’hagi implantat per a
la seva realització. Per tal de garantir les condicions establertes en l’autorització es requerirà
el dipòsit d’un aval per l’import suficient davant l’òrgan gestor del Parc, qui el retornarà un
cop comprovat el seu compliment.
Així mateix, l’òrgan gestor del Parc podrà limitar o restringir en el temps o en l’espai la
pràctica d’alguna o algunes d’aquestes activitats fisicoesportives, quan per raons de
seguretat o de preservació del medi natural o del patrimoni resulti justificat.
Les noves activitats recreatives de naturalesa similar que es poguessin plantejar, requeriran
l’autorització expressa de l’òrgan gestor del Parc, amb la finalitat d’avaluar l’impacte de la
seva practica sobre el medi natural i garantir que no contravinguin cap dels objectius del Pla
especial. Això serà d’aplicació tant en la pràctica individual com per a la col·lectiva i/o
organitzada.
En concordança amb la normativa específica de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
regulació de les activitats recreatives als embassaments, resta prohibida la navegació i el
bany en tots els embassaments del Parc
La realització d’activitats recreatives col·lectives organitzades podrà ser objecte de la
imposició de preus o taxes públiques, quan comporti despeses de neteja, manteniment o
vigilància d’espais o infraestructures públics que hagin de ser assumides per l’òrgan gestor
de l’espai natural protegit.
Finalment, en relació a les activitats de recol·lecció - que no tenen caràcter comercial i
comunament estan vinculades amb l’ús públic del Parc- s’estableix que el Pla d’ús públic
establirà mesures addicionals de protecció per tal de garantir que les activitats de
recol·lecció d’elements de la gea (minerals i fòssils), de la flora (mates i flors, fruits, bolets i
espàrrecs, pinyes i tòfones, castanyes, molses i líquens) i de la fauna silvestres (insectes,
cargols,...), en els casos que sigui admissible segons la legislació vigent, no puguin suposar
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la pèrdua de diversitat, la degradació dels valors naturals, en especial de la coberta vegetal i
edàfica, ni posar en perill la supervivència de les poblacions recol·lectades (art. 109).

1.5

Els usos turístics

En relació als usos turístics - d’activitats i serveis relacionats amb l’acolliment i allotjament
temporal dels visitants que inclouen els establiments hotelers, els de restauració, els de
turisme rural i els càmpings -, el Pla especial estableix les condicions per a la seva
implantació.
El Pla especial (arts. 99, 100 i 101) admet els usos hoteler, de restauració i de turisme rural
en les masies o cases rurals en les quals estigui previst expressament pel planejament
urbanístic del municipi corresponent en el catàleg a que es refereix l’article 50.2 del Decret
Legislatiu 1/2005. La posada en marxa així com l’ampliació d’aquest ús i de les activitats que
duu associades, requeriran la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic, d’acord amb el
contingut i el procediment establerts en els text normatiu del Pla especial. Per poder
implantar l’ús de turisme rural serà necessari que concorrin els requisits específics que
estableix la legislació sectorial vigent per a cadascun dels grups d’establiments de turisme
rural.
S’admeten els establiments hotelers, de restauració i de turisme rural existents en la data
d’aprovació inicial del Pla especial, que hagin estat autoritzats a l’empara del planejament
urbanístic vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme i
s’adeqüin a la legislació sectorial vigent.
Finalment, la modificació de les característiques dels establiments hotelers, de restauració o
de turisme rural requerirà l’informe previ de l’òrgan gestor del Parc el qual dictaminarà si
l’envergadura de la transformació que es planteja és admissible o pel contrari, ha de
sotmetre’s a la tramitació prèvia d’un pla especial.
L’admissió de l’ús de turisme rural està vinculat a l’obligatorietat de mantenir els boscos,
conreus i/o pastures de la finca. El compliment d’aquest requisit haurà de ser acreditat de
manera fefaent pel titular de l’activitat.
Amb caràcter general, l’autorització com a establiment de turisme rural és incompatible amb
l’explotació, a la mateixa finca, de qualsevol altre tipus d’allotjament turístic, d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves i d’establiments de restauració.
L’ús de càmping (art.102) és admissible amb la condició expressa que així ho autoritzi el
planejament general del municipi corresponent i amb els requisits del Pla especial. La
posada en marxa així com l’ampliació d’aquest ús i de les activitats que duu associades,
requerirà la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic, d’acord amb el contingut i el
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procediment establerts en els text normatiu del Pla especial. S’admeten els càmpings
existents en la data d’aprovació inicial del Pla especial, que hagin estat autoritzats a
l’empara del planejament urbanístic vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002 i
s’adeqüin a la legislació sectorial vigent. La modificació de les característiques dels
càmpings requerirà l’informe previ de l’òrgan gestor del Parc el qual dictaminarà si
l’envergadura de la transformació que es planteja és admissible o per el contrari, ha de
sotmetre’s a la tramitació prèvia d’un pla especial i a la subsegüent avaluació ambiental.
Amb caràcter general només s’admetrà la implantació i el desenvolupament de càmpings en
aquells paratges que compleixin els següents requisits:
a) Que es localitzin d’acord amb la zonificació de l’ús públic establerta pel Pla d’ús
públic del Parc del Montseny.
b) Que inicialment, disposin dels suficients espais plans per a l’assentament de les
unitats d’acampada i per als serveis i instal·lacions complementàries, atès que no són
permesos els grans moviments de terres que modifiquin el perfil natural del terreny.
c) Que disposin d’un accés adequat als requeriments específics –d’acord amb el tipus i
la categoria— del càmping que es planteja implantar.
d) Que utilitzin edificacions existents catalogades –d’acord amb l’article 50.2 del Decret
Legislatiu 1/2005—, per a la ubicació dels serveis i/o algunes de les instal·lacions
complementàries.
El Pla especial estableix també condicions per a les construccions fixes tipus bungalow dins
els càmpings.
Finalment, el Pla estableix que, amb caràcter general, tots els càmpings del Parc del
Montseny hauran de disposar del Distintiu de garantia de qualitat ambiental atorgat per
l’administració competent i s’ajustaran als estàndards de qualitat turística en espais naturals
protegits, específics del sector.
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LES ORDENANCES D’ÚS PÚBLIC

Les Ordenances d’ús públic –que formen part de la documentació del Pla especial- tenen
com a finalitat completar les previsions de la normativa urbanística del Pla en relació amb la
regulació detallada de la freqüentació, els usos i activitats admesos dins l’àmbit del Parc.
L’objectiu genèric de les Ordenances és l’establiment de les garanties necessàries per
assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural i el respecte a la població del territori
i a les activitats socioeconòmiques que desenvolupa, fent compatible, alhora, el gaudi dels
visitants del Parc.
Les Ordenances seran d'aplicació directa només en el sòl no urbà i dins de l'àmbit del Parc
del Montseny.
El contingut normatiu de les Ordenances es refereix a:
-

La protecció del patrimoni natural del Parc: del sòl, de l'aigua, de la vegetació i de
la fauna.

-

La protecció del patrimoni arquitectònic, històric, artístic i cultural

-

L'accés i l'ús del Parc del Montseny: accés al Parc en general (vianants,
circulació d’animals domèstics al Parc, ciclisme, hípica, circulació motoritzada i
aparcament), accés, circulació i estada a les diferents zones, activitats dels
usuaris (recreatives, físicoesportives i acampada), comportament dels usuaris
(neteja i higiene; edificis, instal·lacions, mobiliari i altres béns públics; publicitat i
instal·lació de rètols, senyals o plaques commemoratives; sorolls i pertorbacions;
foc; enllumenat exterior; filmacions i d'altres activitats; venda ambulant,
instal·lacions, usos i activitats).

En l’Annex D3 s’inclou el text de les Ordenances (OTPAT 2006b).
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ENCAIX AMB ALTRES FIGURES DE PLANIFICACIÓ DERIVADA

El Pla especial de Protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny (OTPAT
2006a) estableix que, en concordança amb les previsions del Pla d’actuacions i de
l’Avaluació econòmica –que formen part del Pla-, la gestió del Pla especial es concretarà
mitjançant la formulació d’un Pla de gestió integral, que és el document marc del conjunt
d’actuacions de gestió a desenvolupar durant un període de sis anys des de l’entrada en
vigor del Pla especial, termini de validesa que podrà prorrogar-se per un període equivalent .
Dins del marc general establert pel Pla de gestió integral, s’estableix que es redactaran un
seguit de Plans específics destinats a la conservació i millora dels sistemes naturals, a la
prevenció d’incendis, a l’ús públic, al desenvolupament socioeconòmic i al seguiment i
avaluació continuada de la seva gestió, així com plans específics per a la gestió dels àmbits
definits dins la zona d’alt interès natural, ecològic i paisatgístic (ZAINEP). El Pla de gestió
integral haurà de contenir les principals línies d’actuació i directrius en relació a aquests
aspectes temàtics, les quals es desenvoluparan en tot el seu abast en els plans específics.
Concretament s’estableix la redacció dels següents Plans específics.
-

Pla de conservació

-

Pla de prevenció d’incendis

-

Pla d’ús públic

-

Pla per al desenvolupament socioeconòmic

-

Pla de seguiment

En el moment de redactar aquest PUP es disposa d’un esborrany del Pla d’actuacions del
Pla especial (OTPAT 2007d). El Pla estableix sis grans Programes de gestió (que es
concreten anualment en els Programes anuals d’actuació o d’activitats) i que seran els que
desenvoluparà el Pla de Gestió integral:

1. Programa de conservació i tractament físic del territori
2. Programa de foment del desenvolupament socioeconòmic
3. Programa d’ús públic i educació ambiental
4. Programa de participació i cooperació en la gestió
5. Programa d’activitats generals i de suport
6. Programa de seguiment i avaluació
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Paral·lelament a aquesta programació, l’aplicació del Sistema de qualitat en la gestió dels
equipaments i serveis d’ús públic del Parc comporta l’elaboració d’un Pla anual de millora
en aquest àmbit.
La Figura C1. 3.1 mostra esquemàticament l’estructura de planificació i programació en
relació a l’ús públic. Cal preveure que el Pla de gestió integral contindrà les principals línies
d’actuació, les quals es desenvolupen en el Pla d’ús Públic i els seus programes propis, els
quals s’apliquen mitjançant la programació d’actuacions concretes en els Programes anuals
d’actuació o activitats, concretament dins el Programa d’ús públic i educació ambiental.

Pla especial – Pla d’actuacions

Pla de gestió integral

Pla d’ús públic

Sistema de
qualitat

Programa d’ús públic
i educació ambiental

Pla anual de millora

Programa anual d’actuació o d’activitats
Figura C1. 3.1 Planificació i programació de l’ús públic al Parc del Montseny.
Font: Elaboració pròpia.

Cal afegir que, malgrat l’aparent simplicitat d’aquesta estructura de planificació i
programació, la transversalitat de molts aspectes fa que actuacions que es plantegen en el
PUP puguin recollir-se en d’altres plans específics, tals com el Pla de conservació o el Pla
de desenvolupament socioeconòmic o el de seguiment, o en els Plans directors de gestió
dels àmbits definits dins la ZAINEP, i que es concretin via altres programes de gestió en
actuacions anuals; o bé a l’inversa, que actuacions derivades d’aquests altres Plans es
concretin, via el Programa d’ús públic i educació ambiental, en actuacions anuals.

