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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
DECRET 127/2021, d'1 de juny, sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i
Cingles de Bertí.
L'article 144 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que corresponen a la Generalitat la competència
compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de
protecció. La competència compartida inclou, entre d'altres, la regulació dels recursos naturals, de la flora i la
fauna i les mesures de protecció de les espècies, en el marc de les bases que fixi l'Estat com a principis o
mínim comú normatiu.
La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, constitueix el marc jurídic bàsic
per a la conservació, ús sostenible i millora del patrimoni natural i de la biodiversitat. L'article 37 de la Llei
determina que són les comunitats autònomes les que han de declarar i determinar les fórmules de gestió dels
espais naturals protegits. En aquest sentit, a Catalunya és aplicable la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais
naturals, i d'una manera més específica l'article 25.2 determina que els parcs naturals es declaren mitjançant
un decret del Govern.
El Montseny és el massís més enlairat, i un dels més extensos (més de 30.000 hectàrees), de la serralada
Prelitoral Catalana. La seva altitud (1.706 m al Turó de l'Home) i la seva situació propera al mar expliquen en
gran mesura la diversitat d'unitats del paisatge, d'hàbitats i d'espècies de flora i fauna d'aquesta muntanya
mediterrània, on es troben representades tres de les quatre grans regions biogeogràfiques europees: la regió
mediterrània, que defineix el massís, però també la regió atlàntica i la boreoalpina. Així mateix, conté una gran
geodiversitat, amb quatre geozones incloses en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.
Tanmateix, les poblacions humanes han acabat de modelar el paisatge, afavorint determinades espècies
enfront d'altres i substituint el bosc, en certes zones, per camps de conreu i pastures que, un cop abandonats,
deixen pas a les brolles i matollars. Els elements del ric patrimoni històric i arquitectònic del massís van des de
les restes paleolítiques, megalítiques i ibèriques a les mostres d'arquitectura religiosa o militar de l'edat
mitjana, el patrimoni industrial i l'extens conjunt de masies, que ens mostren una gran diversitat de tipologies
en funció de les característiques de l'indret i del tipus d'explotació. En l'actualitat, el Montseny, bo i mantenint
activitats agrícoles, ramaderes i forestals significatives, esdevé un espai de lleure per als quatre milions llargs
de ciutadans que viuen a l'entorn i generen una bona part de les activitats econòmiques de la muntanya.
Aquests valors naturals i culturals expliquen que el massís hagi estat un dels primers espais naturals protegits
de Catalunya. L'interès per la preservació del paisatge del Montseny es va fer palès ja al principi del segle XX
de la mà dels primers excursionistes i va ser posat de relleu davant el ple de la Mancomunitat de Catalunya pel
diputat Jaume Bofill i Mates l'any 1922, quan va presentar una moció per proposar la creació al Montseny del
primer parc nacional de Catalunya. L'any 1928 un Reial decret va crear el Patronat de la muntanya del
Montseny, que havia de garantir un cert nivell de protecció al nucli central del massís, i esdevingué així el
primer espai protegit del territori català.
A la dècada dels setanta, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona van promoure un pla especial
urbanístic de protecció del massís del Montseny, que va ser aprovat el 26 de juliol de 1977 per al sector
barceloní i el 26 de gener de 1978 per a l'àmbit gironí. Aquest mateix any rebé també el reconeixement
internacional amb la seva declaració com a Reserva de la Biosfera, dins el Programa MaB («Home i biosfera»)
de la UNESCO. Amb l'aprovació del Pla especial, es dotava el massís del Montseny d'un instrument de protecció
amb una extensió d'unes trenta mil hectàrees.
Posteriorment, mitjançant el Decret 105/1987, de 20 de febrer, es va declarar Parc Natural el massís del
Montseny –que només va abastar la part central del massís. L'any 1992 es va aprovar el Pla d'espais d'interès
natural (PEIN mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre), del qual forma part l'espai massís del
Montseny (annex 1 de les Normes del PEIN), amb la delimitació que consta al document III de les Normes del
PEIN. Més endavant, l'any 2006, aquest espai es va integrar en la Xarxa Natura 2000.
En el moment present, és necessari consolidar el Parc Natural per desenvolupar i garantir la protecció del
patrimoni natural i cultural d'aquest espai emblemàtic, aprofundir en l'equilibri entre la conservació del medi i
el desenvolupament sostenible, promoure la valoració i l'ús social del seu paisatge i ampliar el seu àmbit, de tal
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manera que coincideixi amb la totalitat de l'espai natural protegit i el conjunt dels sistemes naturals d'interès
del Montseny. D'acord amb això, escau aprovar un nou decret que substitueixi el Decret 105/1987 i que renovi
el marc normatiu aprovat el 1987.
D'altra banda, i per tal d'unificar els límits de les diverses figures de protecció existents al massís, el present
Decret modifica també la delimitació dels espais del PEIN Massís del Montseny i Cingles de Bertí, inclosos en el
PEIN d'acord amb el Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Aquest Decret amplia
l'àmbit de l'espai Massís del Montseny i la seva delimitació coincideix amb la del Parc Natural. Això implica
també modificar puntualment el límit de l'espai del PEIN Cingles de Bertí al terme municipal de la Garriga, de
tal manera que el riu Congost passa a ser la divisòria entre els dos espais esmentats. També es canvia la
denominació de l'espai (Massís del Montseny per «el Montseny»), de manera que a totes les figures de
protecció s'utilitzi «el Montseny», nom tradicionalment utilitzat per usuaris, estudiosos i gestors.
Les modificacions del PEIN indicades s'han sotmès al tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, d'acord
amb el que estableix la normativa aplicable. Aquest tràmit s'ha resolt amb la declaració ambiental estratègica,
de caràcter favorable, continguda en la Resolució TES/507/2020, de 25 de febrer, publicada en el DOGC núm.
8074, de 28.2.2020.
El present Decret estableix també un nou model de governança del Parc Natural, d'acord amb el debat i el
consens global assolit al territori durant el procés de participació associat a la redacció i tramitació del Pla
especial vigent entre 2008 i 2016. En aquest sentit, aquests òrgans aglutinen tant les administracions
públiques directament implicades amb el territori –ajuntaments, diputacions i Generalitat de Catalunya– com
les institucions i els representants de la societat civil. La composició d'aquests òrgans ha de respondre al
principi de paritat entre dones i homes segons la legislació vigent.
El Decret s'estructura en setze articles, cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una
disposició derogatòria, una disposició final i cinc annexos. L'article 1 determina la denominació i la delimitació
del Parc Natural. L'article 2 modifica la denominació i delimitació dels espais del PEIN Massís del Montseny i els
Cingles de Bertí. Els articles 3, 4, 5, 6 i 7 se centren en els objectius i normes de protecció i l'ordenació i
planificació de l'espai natural protegit. Els articles següents fins al 13 estableixen els òrgans de gestió, de
govern i de participació del Parc Natural. Els articles 14 i 15 es refereixen, respectivament, al règim de
finançament i als beneficis aplicables en l'àmbit del Parc Natural. L'article 16 preveu el desenvolupament
d'actuacions de divulgació, de recerca i de programes d'interpretació i educació ambiental. L'annex 1 correspon
a la taula de superfícies dels espais naturals protegits desglossada per municipis i els annexos 2, 3, 4 i 5
corresponen a la cartografia de delimitació dels espais naturals protegits i als enclavaments del municipi de
Montseny a diferents escales.
Les disposicions addicionals primera i segona aborden la relació del Parc Natural amb la Reserva de la Biosfera
del Montseny. La disposició addicional tercera se centra en la gestió de les masses d'aigua subterrània
vinculades al massís del Montseny. La disposició addicional quarta determina el foment d'acords entre les
diferents entitats públiques i òrgans amb competències en l'àmbit del Parc Natural, així com amb entitats i
propietaris privats concernits, amb l'objectiu d'incentivar externalitats positives. La disposició addicional
cinquena fa referència a les directrius de planejament urbanístic del municipi de Montseny perquè els
enclavaments exclosos del Parc Natural mantinguin la seva condició de sistema d'espais lliures. Finalment, la
disposició addicional sisena preveu, en cas que correspongui, el traspàs de les funcions de les diputacions de
Barcelona i de Girona als consells de vegueria.
La disposició transitòria primera determina que el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc del Montseny, aprovat l'any 1977-1978, s'aplica dins el seu àmbit mentre no s'hagi aprovat el Pla previst
a l'article 5 del Decret. La disposició transitòria segona resol el funcionament inicial de l'òrgan rector i inclou
altres previsions relatives a la resta d'òrgans. Finalment, la disposició derogatòria única deroga el Decret
105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el massís del Montseny, i la disposició final
determina l'entrada en vigor d'aquest Decret.
Amb els informes del Consell de Protecció de la Natura i del Centre de la Propietat Forestal es dona compliment
als informes preceptius exigits per la normativa sectorial en matèria d'espais naturals.
En conseqüència, a proposta de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d'acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i prèvia deliberació del Govern,

Decreto:

Article 1
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Denominació i delimitació del Parc Natural del Montseny
1.1 El Parc Natural del massís del Montseny passa a denominar-se Parc Natural del Montseny.
1.2 S'amplia l'àmbit territorial del Parc Natural del Montseny. La nova superfície, desglossada per municipis, és
la que consta a l'annex 1. S'aprova la nova delimitació geogràfica del Parc Natural que consta als plànols dels
annexos 2 i 3 i al plànol de l'annex 5, que delimita els enclavaments del municipi de Montseny que resten
exclosos de l'àmbit del Parc Natural. Quan el límit del Parc Natural ressegueix un curs fluvial aquest límit es
correspon amb el límit de la zona de flux preferent, d'acord amb la definició prevista a la normativa d'avaluació
i gestió del risc d'inundacions.
1.3 El Parc Natural del Montseny se situa entre les províncies de Barcelona i Girona i comprèn territoris dels
municipis del Brull, Seva i Viladrau, a la comarca d'Osona; d'Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, i Sant Feliu de
Buixalleu, a la comarca de la Selva; i d'Aiguafreda, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró–Montmany, Fogars de
Montclús, Gualba, la Garriga, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, a
la comarca del Vallès Oriental.
1.4 Als efectes de la identificació internacional homologada, al Parc Natural del Montseny se li adjudica la
categoria V de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), corresponent a un paisatge
terrestre protegit.

Article 2
Denominació i delimitació dels espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí
2.1 L'espai Massís del Montseny passa a denominar-se el Montseny.
2.2 S'amplia l'àmbit territorial de l'espai del PEIN el Montseny i es modifica la delimitació d'aquest espai i de
l'espai Cingles de Bertí, d'acord amb el que s'estableix als plànols dels annexos 3 i 4. Al municipi de la Garriga,
una part de l'espai Cingles de Bertí s'inclou a l'espai el Montseny.
2.3 La nova delimitació de l'espai el Montseny és la definitiva als efectes del que disposen l'article 16.2 de la
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i els articles 8.1 i 8.2 de les Normes del PEIN, aprovades pel
Decret 328/1992, de 14 de desembre.

Article 3
Objectius de protecció del Parc Natural del Montseny
3.1 Els objectius de protecció del Parc Natural del Montseny, amb caràcter general, són la protecció,
conservació i millora del patrimoni natural i cultural, i l'impuls del desenvolupament rural i l'ús públic d'acord
amb el principi de l'ús sostenible dels recursos naturals, com a recurs ambiental estratègic en el si del sistema
d'espais naturals protegits.
3.2 Amb caràcter específic, s'estableixen els objectius següents:
a) Establir un règim d'ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible, que faci compatible la
protecció dels valors geològics, hidrològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics i culturals, amb
l'aprofitament ordenat dels recursos i l'activitat dels seus habitants.
b) Ordenar l'ús públic garantint-ne el gaudi equitatiu, fonamentat en l'estimació del patrimoni natural i cultural,
i el respecte dels drets i titularitats de caràcter privat que existeixen dins el seu àmbit, evitant-ne els efectes
negatius sobre la conservació de l'espai.
c) Conservar i millorar la diversitat biològica, el patrimoni geològic i la viabilitat ecològica a llarg termini dels
ecosistemes mitjançant la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos.
d) Planificar i gestionar el Parc Natural com a peça integrant d'estratègies territorials a gran escala, en especial
del sistema d'espais naturals protegits, per contribuir a l'establiment i consolidació de xarxes ecològiques, i a la
millora de la connectivitat amb els espais de l'entorn i de la funcionalitat del conjunt de la matriu territorial i
dels seus processos ecològics.
e) Potenciar les activitats socioeconòmiques, en particular les activitats tradicionals com la gestió forestal,
l'agricultura i la ramaderia extensiva, compatibles amb els objectius de conservació de l'espai, que
contribueixin a perpetuar la qualitat ambiental i paisatgística del Parc Natural, així com la millora de la qualitat
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de vida dels seus habitants.
f) Conservar i millorar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnològic.
g) Fomentar la recerca científica i la transferència tecnològica dirigides a la gestió del patrimoni natural i
cultural i a impulsar l'aprofitament sostenible dels recursos naturals i el desenvolupament rural i promoure el
Montseny com a espai de coneixement.
h) Promoure el coneixement dels valors patrimonials i la seva utilització social òptima com a bé comú,
mitjançant la interpretació i l'educació ambiental.

Article 4
Normes bàsiques de protecció del Parc Natural del Montseny
4.1 Els usos i aprofitaments s'han de desenvolupar de manera ordenada i compatible amb la conservació dels
valors naturals de l'espai, d'acord amb les normes d'aquest Decret i del que estableixin els instruments de
planificació i ordenació corresponents i els règims específics aplicables.
4.2 Els usos públics s'han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecció de l'espai, i no poden
representar efectes negatius sobre els valors protegits. Així mateix, l'ús públic s'ha de desenvolupar amb ple
respecte als béns i drets privats i comunals. Les activitats d'ús públic col·lectives organitzades han de ser
compatibles amb la conservació d'hàbitats i espècies i autoritzades per l'òrgan gestor del Parc Natural, sens
perjudici de les competències d'altres administracions. Pel que fa a la pràctica d'esport i d'activitats de lleure a
títol particular i de forma no organitzada, l'òrgan gestor del Parc Natural pot establir límits temporals i per
zones per assegurar la compatibilitat esmentada, i quan sigui el cas d'acord amb l'administració competent en
matèria de protecció de fauna i flora.
4.3 En l'àmbit del Parc Natural del Montseny és aplicable el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació
urbanística vigent a Catalunya, així com el que estableixi el corresponent Pla de protecció del medi natural i del
paisatge que preveu l'article 6.
4.4 S'admeten les obres de conservació, millora, ampliació i rehabilitació de les edificacions i les instal·lacions
existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret, sempre que tinguin la cobertura jurídica
corresponent i siguin destinades al desenvolupament dels usos i les activitats previstos pel planejament
urbanístic i admesos per aquest Decret. Les condicions i la regulació s'estableixen per mitjà del Pla de protecció
del medi natural i del paisatge.
4.5 Es prioritza la reutilització dels edificis existents sobre la nova construcció i, per consegüent, la rehabilitació
o restauració prevalen respecte a la reconstrucció.
4.6 Únicament s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats per les pistes forestals i els camins rurals
determinats a aquest efecte en el Pla de protecció del medi natural i del paisatge, amb les excepcions previstes
a la normativa en matèria d'accés motoritzat al medi natural. En la determinació dels camins pels quals es
permet la circulació motoritzada no restringida s'han d'evitar les zones de màxima sensibilitat ambiental.
4.7 No es permet la implantació de noves línies de transport i repartiment d'energia elèctrica d'alta tensió, de
nous embassaments, de noves instal·lacions de generació d'energia hidroelèctrica amb finalitats comercials,
d'instal·lacions de telecomunicació, llevat de les destinades a donar servei a la població dels municipis
esmentats a l'article 1.3.
4.8 S'admeten les tasques de conservació i també les actuacions de condicionament o ampliació de les
infraestructures existents dins l'àmbit del Parc Natural requerides per la planificació territorial o sectorial. En
aquests dos casos es requereix l'informe previ del Parc Natural i, si és el cas, cal aplicar el procediment
d'avaluació del seu impacte ambiental i l'estudi d'alternatives, d'acord amb el que preveu la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d'avaluació ambiental, o la norma que la substitueixi.
4.9 Activitat cinegètica i piscícola
a) No es permeten les activitats cinegètiques i piscícoles amb caràcter de competició, demostració o formació.
b) L'òrgan gestor del Parc Natural, d'acord amb la legislació de pesca vigent, ha d'emetre un informe previ
preceptiu sobre els plans tècnics de gestió piscícola de les zones de pesca controlada. Fora d'aquestes zones,
d'acord amb la legislació de pesca vigent, resta expressament prohibida la pesca llevat que excepcionalment
s'autoritzi per raons científiques, de gestió i de salvament d'espècies piscícoles per motius de conservació de la
biodiversitat.
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c) El control de depredadors, per raons cinegètiques o sanitàries, ha d'estar justificat de manera tècnica o
científica. S'ha de vetllar per la no extinció de les poblacions de depredadors i aplicar un pla de seguiment per
avaluar els resultats de les actuacions.
4.10 Protecció del regne mineral
a) Les administracions competents han de vetllar pel manteniment del bon estat de conservació de les
localitats d'interès geològic (geomorfològic, mineralògic, hidrogeològic, petrològic, paleontològic, entre d'altres),
dels sòls i del sistema hídric de l'espai. En particular, no s'admeten actuacions ni activitats que comportin
efectes negatius sobre els valors patrimonials naturals dels espais inclosos en l'Inventari d'espais d'interès
geològic de Catalunya que es troben dins l'àmbit del Parc Natural del Montseny, els quals són objecte d'especial
protecció, com també les altres localitats que determini el Pla de protecció del medi natural i del paisatge.
b) Les actuacions, usos o activitats s'han de realitzar de manera que es minimitzin els processos erosius o la
inestabilitat dels substrats geològics característics de l'espai.
4.11 Protecció dels recursos hídrics, dels cursos d'aigua i de les riberes
a) Les rieres i torrents, tant permanents com discontinus, són considerats elements de protecció especial a la
totalitat de l'àmbit del Parc Natural. No s'admeten actuacions que puguin produir una alteració significativa de
l'estat de conservació favorable de les espècies i hàbitats associats que són objecte de protecció. Així mateix,
s'ha de fomentar la seva recuperació i restauració quan sigui el cas.
b) Les actuacions, usos o activitats que afecten les fonts, surgències naturals, àrees d'inundació natural i zones
humides i cursos hídrics no poden comportar la disminució significativa de la qualitat i quantitat de les seves
aigües ni afectar negativament l'estat de conservació favorable dels hàbitats associats.
c) Les noves infraestructures que puguin dificultar la mobilitat de les espècies aqüícoles i el compliment del seu
cicle biològic s'han de projectar i construir adequadament, per tal de preservar o millorar la connectivitat
fluvial.
d) Per tal d'assegurar la funcionalitat ecològica de l'espai fluvial, quan les àrees d'interès per a la connectivitat
ecològica es basin en cursos fluvials, s'ha d'assegurar que es respecti el cabal hidrològic establert per
l'administració competent i que la morfologia de la llera i les vores, la qualitat de l'aigua i l'estat de
conservació de les poblacions d'espècies ripàries i de la vegetació de ribera siguin les idònies per desenvolupar
les funcions d'hàbitat i connector associades.
e) Les actuacions planificades en l'àmbit de les zones de ribera s'ordenaran mitjançant els instruments
d'ordenació corresponents.
4.12 Protecció de la fauna, dels fongs, de la flora i de la vegetació
a) Només s'admet la reintroducció d'espècies quan siguin pròpies de la fauna i la flora autòctona de l'espai i
amb l'informe favorable de l'òrgan gestor, i sempre d'acord amb la normativa aplicable en la matèria.
b) El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), com a endemisme d'aquest massís, catalogat com a espècie en
perill d'extinció, gaudeix de protecció estricta, així com el seu hàbitat i els ecosistemes, comunitats i elements
biològics associats. En conseqüència, només s'admeten, en el seu hàbitat, les activitats directament associades
a la recerca i la conservació i es prohibeix qualsevol ús o aprofitament que pugui tenir un efecte negatiu
significatiu sobre el seu estat de conservació.

Article 5
Protecció, ordenació i gestió del Parc Natural del Montseny
5.1. La protecció, l'ordenació i la gestió del Parc Natural s'han de dur a terme per mitjà del Pla de protecció del
medi natural i del paisatge que preveu l'article 6 i el Pla de gestió previst a l'article 7.
5.2. El departament competent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat pot formular altres plans i
programes d'actuació de caràcter sectorial i específic per garantir els objectius de conservació del Parc Natural,
d'acord amb la normativa sectorial aplicable i d'acord amb les altres administracions amb competències
sectorials dins l'àmbit del Parc Natural.

Article 6
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Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny
6.1 El departament competent en matèria de medi natural i biodiversitat ha de formular un pla de protecció del
medi natural i del paisatge, d'acord amb el que preveuen l'article 5 i següents de la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d'espais naturals, o la norma que la substitueixi. El pla es tramita i s'aprova d'acord amb el que preveu la
Llei esmentada. En la tramitació del pla, a més dels informes previstos a l'article 5.ter de la Llei 12/1985, de
13 juny, s'ha de sol·licitar un informe de la Junta Rectora del Parc Natural.
6.2 El Pla de protecció del medi natural i del paisatge, com a desplegament dels aspectes previstos a l'article
5.2 de la Llei 12/1985, ha d'incloure les determinacions següents:
a) Els objectius generals i específics del Parc Natural.
b) La delimitació de l'àmbit territorial objecte d'ordenació, i la descripció i interpretació de les seves
característiques físiques, geològiques i biològiques.
c) L'estructura general de l'ordenació del Parc Natural i les actuacions necessàries per implantar-la.
d) Les directrius i les normes generals d'ordenació, ús i gestió del Parc Natural.
e) L'ordenació i la regulació dels usos i les activitats en l'àmbit del Parc Natural, d'acord amb el que preveu
l'article 4.
f) La concreció i regulació de les activitats que puguin comportar un risc per a les espècies, els hàbitats i els
sistemes naturals.
g) El tractament específic per al desenvolupament de les activitats agràries –agrícoles, ramaderes i forestals–
que, a més de complir les normatives sectorials, tendeixin a afavorir l'assoliment dels objectius de conservació
i altres determinacions del Pla de protecció.
h) El tractament específic de les espècies de fongs i de flora protegida de manera estricta per la legislació
sectorial i aquelles que requereixen protecció a causa de la seva situació d'excepcionalitat, vulnerabilitat o perill
d'extinció dins l'àmbit del Parc Natural.
i) El tractament específic de les espècies de fauna protegida de manera estricta per la legislació sectorial i
aquelles que requereixen protecció a causa de la seva situació d'excepcionalitat, vulnerabilitat o perill d'extinció
dins l'àmbit del Parc Natural.
j) Definir els hàbitats amenaçats dins l'àmbit del Parc Natural en els quals s'han d'evitar actuacions que puguin
malmetre significativament el seu estat de conservació favorable i, així mateix, s'ha de fomentar la seva
recuperació i restauració.
k) Definir les espècies de fauna cinegètica d'interès per la situació regressiva o expansiva de llurs poblacions
dins l'àmbit del Parc Natural, a fi i efecte d'adoptar les mesures necessàries per tal de revertir aquesta
dinàmica regressiva.
l) L'inventariat, la valoració i la definició dels criteris de bon estat de conservació dels ecosistemes, dels
hàbitats i de les espècies de flora autòctona i de fauna salvatge presents al Parc Natural, amb la determinació
de les mesures de protecció adequades per a la seva defensa, recuperació i protecció.
m) L'inventari i la valoració de l'estat de conservació del patrimoni geològic del Parc Natural, amb les mesures
de protecció adequades per a la seva conservació i les mesures específiques per preservar els valors geològics
dels paratges inclosos en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.
n) L'inventari i la valoració de l'estat de conservació del patrimoni cultural del Parc Natural, amb les mesures
de protecció adequades per a la seva conservació, millora i restauració.
o) La informació necessària sobre els valors naturals que concorren en l'àmbit del Parc Natural, i que
justifiquen un grau de protecció contra el soroll elevat en les zones de sensibilitat acústica alta (A1) i d'especial
protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) d'acord amb el que preveuen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i els decrets que la despleguen.
p) Les mesures per evitar la fragmentació dels hàbitats i garantir la connectivitat ecològica en el Parc Natural i
en les àrees d'interès per a la connectivitat ecològica, amb una atenció especial a la conservació o recuperació
d'elements i àmbits d'interès connector, i a la prevenció de l'aparició d'elements o canvis d'usos del sòl que
comportin la formació de barreres.
q) Les condicions específiques per a la implantació, modificació i manteniment d'infraestructures de serveis
tècnics dins de l'àmbit del Parc Natural.
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r) Els criteris i les determinacions per a la màxima integració ambiental i paisatgística de les construccions i les
activitats autoritzades dins del Parc Natural. S'ha de prioritzar la reutilització dels edificis existents sobre la
nova construcció i, per consegüent, la rehabilitació o restauració prevalen respecte a la reconstrucció.
s) La zonificació del Parc Natural del Montseny, amb la reglamentació detallada de cada zona.
t) Definir les «àrees d'interès per a la connectivitat ecològica» del Parc Natural amb els espais d'interès natural
de l'entorn, mitjançant els sòls de protecció especial d'acord amb el planejament territorial. Aquestes àrees han
de ser de singular rellevància per a la biodiversitat, en concordança amb els objectius d'establiment i
consolidació de xarxes ecològiques, i les mesures per garantir la connectivitat ecològica, definits a la Llei
42/2007, de 20 de febrer, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
u) Les mesures necessàries per promoure i garantir el desenvolupament sostenible en l'àmbit del Parc Natural i
els seus municipis, i la qualitat de vida dels seus habitants.
v) Totes aquelles altres mesures necessàries, especialment de compatibilitzar usos i activitats, per a la
conservació dels sistemes naturals.

Article 7
Gestió del Parc Natural del Montseny
7.1 La gestió del Parc Natural es realitza mitjançant el Pla de gestió que, en aquells aspectes on calgui una
concreció més gran, ha d'aplicar el Pla de protecció del medi natural i del paisatge detallant les directrius,
programant les actuacions i establint les altres determinacions necessàries per a la gestió del Parc Natural.
7.2 El Pla de gestió ha d'incloure una anàlisi de la situació existent en el moment de la seva formulació, els
objectius específics a assolir, els resultats previstos, les actuacions proposades i els programes de seguiment i
avaluació associats. La seva aprovació correspon a la Junta Rectora, amb l'informe previ del Comitè Científic.
7.3 El Pla de protecció del medi natural i del paisatge pot preveure també plans específics de gestió que ha
d'aprovar la Junta Rectora, previ informe del Comitè Científic. Tot això, sense perjudici de les competències
que recaiguin sobre d'altres administracions.

Article 8
Junta Rectora
8.1 La Junta Rectora del Parc Natural està integrada per persones que representen les administracions
públiques i els àmbits econòmic, cultural i social.
8.2 La Junta Rectora té la composició següent:
a) La presidència, que és nomenada per la Diputació de Barcelona, d'entre les persones membres de la Junta
Rectora, a proposta d'aquesta.
b) La vicepresidència, que és nomenada per la Diputació de Girona, d'entre les persones membres de la Junta
Rectora, a proposta d'aquesta.
c) Una persona en representació de cadascun dels divuit ajuntaments de l'àmbit del Parc Natural.
d) Quatre persones en representació de la Generalitat de Catalunya: una persona en representació del
departament competent en matèria de medi natural i biodiversitat, una persona en representació del
departament competent en desenvolupament rural, una persona en representació del departament competent
en ordenació del territori i urbanisme i una persona en representació del departament competent de boscos.
e) Tres persones en representació de la Diputació de Girona.
f) Quatre persones en representació de la Diputació de Barcelona.
g) Sis persones en representació de les associacions de propietaris i propietàries de sòl no urbanitzable.
h) Tres persones en representació de les associacions empresarials. Com a mínim una d'aquestes persones ha
de pertànyer a les organitzacions professionals agràries més representatives, a proposta d'aquestes
organitzacions.
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i) Tres persones en representació de les associacions veïnals, culturals i ambientals.
j) La presidència del Comitè Científic o una persona en representació d'aquesta.
k) La presidència del Consell Consultiu o una persona en representació d'aquesta.
l) La direcció del Parc Natural actua, amb veu i sense dret de vot, com a secretari o secretària de la Junta
Rectora.
Les entitats, organitzacions i sectors socials representats han de tenir una vinculació directa amb l'àmbit
territorial del Parc Natural i han de gaudir de la màxima representativitat i legitimitat dins de l'associacionisme
en cadascun dels seus àmbits. Les persones que els representen són designades, per períodes de quatre anys,
per la presidència de la Junta Rectora.
8.3 Són funcions de la Junta Rectora:
a) Establir, d'acord amb el Pla de protecció del medi natural i del paisatge, les directrius per exercir la gestió
del Parc Natural.
b) Formular i tramitar el Pla de gestió del Parc Natural.
c) Aprovar el Pla de gestió del Parc Natural.
d) Aprovar els plans específics que derivin del Pla de protecció del medi natural i del paisatge, i els programes
previstos en el Pla de gestió.
e) Aprovar el programa d'actuació i el pressupost anual del Parc Natural, a proposta de l'òrgan gestor del Parc
Natural d'acord amb la distribució pressupostària associada.
f) Supervisar l'execució del programa d'actuació.
g) Aprovar la memòria anual de gestió.
h) Efectuar el seguiment de les actuacions de les diferents administracions actuants, que afectin l'espai
protegit.
i) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc Natural, per al foment del
coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per a l'afavoriment de les activitats que contribueixin al
desenvolupament rural sostenible.
j) Proposar i, si escau, incrementar el grau de protecció per als espais que ho requereixin i proposar la
declaració de noves figures de protecció en relació amb el que estableix el present Decret.
k) Aprovar els reglaments de funcionament intern dels òrgans de govern del Parc Natural, del Consell Consultiu
i del Comitè Científic.
l) Nomenar les persones que integren el Consell Consultiu i el Comitè Científic.
La Junta Rectora no pot delegar totes aquelles funcions relatives a aprovacions i nomenaments enunciades en
els epígrafs c), d), e), g), k) i l).
8.4 Són funcions de la presidència de la Junta Rectora:
a) Fixar l'ordre del dia de les reunions de la Junta Rectora d'acord amb l'òrgan gestor.
b) Ordenar la convocatòria, presidir i aixecar les sessions de la Junta Rectora.
c) Designar les persones representants a la Junta Rectora proposades pel Comitè Científic i pel Consell
Consultiu, respectivament, per al cas que la representació no sigui exercida per la presidència de l'òrgan
indicat.
d) Designar les persones representants a la Junta Rectora de les associacions de propietaris en sòl no
urbanitzable i de les associacions empresarials, a proposta de les entitats representades.
e) Designar les persones representants a la Junta Rectora de les associacions veïnals, culturals i ambientals, a
proposta del Consell Consultiu.
f) Disposar del vot de qualitat en cas d'empat.
g) Totes aquelles que li siguin delegades per la Junta Rectora.
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8.5 La Junta Rectora pot crear comissions específiques de caràcter temporal amb finalitats científiques i
tècniques per a l'estudi i formulació de propostes per a la protecció dels valors del Parc Natural o en relació
amb qualsevol altre aspecte de la gestió del Parc Natural.
8.6 La Junta Rectora té una Comissió Executiva que actua per delegació de la Junta Rectora en aquelles
funcions que aquesta acordi. La Comissió Executiva és presidida per la persona designada per la Junta Rectora
d'entre les persones membres de l'esmentada Comissió, de la qual han de formar part amb caràcter
permanent:
a) Sis persones en representació dels ajuntaments de l'àmbit del Parc Natural escollides pel conjunt dels
alcaldes o alcaldesses.
b) Dues persones en representació de la Generalitat de Catalunya.
c) Dues persones en representació de la Diputació de Girona.
d) Dues persones en representació de la Diputació de Barcelona.
e) Tres persones en representació de les associacions de propietaris i propietàries de sòl no urbanitzable.
f) Una persona en representació de les associacions empresarials o professionals.
g) Una persona en representació de les associacions veïnals, culturals i ambientals.
h) Una persona en representació del Comitè Científic.
i) La direcció del Parc Natural actua, amb veu i sense dret de vot, com a secretari o secretària de la Comissió
Executiva.
La Comissió Executiva pot convocar les persones representants dels ajuntaments implicats o les persones
membres del Comitè Científic en funció dels temes que abordi. La seva participació és en tot cas amb veu i
sense dret de vot.

Article 9
Òrgan gestor
9.1 La gestió del Parc Natural correspon a les diputacions de Barcelona i de Girona, sota les directrius de la
Junta Rectora, que actuen com a òrgan gestor, mitjançant una direcció i un equip tècnic i administratiu.
9.2 L'òrgan gestor del Parc Natural té les funcions següents:
a) Les establertes per l'article 29.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, o la norma que la
substitueixi. En el territori circumdant del Parc Natural, i en especial a les «àrees d'interès per a la
connectivitat ecològica» previstes a l'article 6.2.t) del present Decret, l'òrgan gestor del Parc Natural ha
d'emetre un informe preceptiu previ a l'aprovació o l'autorització d'aquells plans, projectes, llicències d'obres i
d'activitats que puguin afectar la continuïtat o la viabilitat ecològica dels hàbitats i altres elements connectors
del Parc Natural.
b) Prestar suport i assessorar en relació amb els usos i les iniciatives públiques i privades congruents amb els
objectius i la naturalesa del Parc Natural.
c) Elaborar el Pla de gestió del Parc Natural i programes previstos en el mateix Pla de gestió, així com els plans
específics de gestió que pugui preveure el Pla de protecció del medi natural i del paisatge.
d) Vetllar pel compliment de les previsions i determinacions del Pla de protecció del medi natural i del paisatge i
del Pla de gestió i dels plans específics de gestió.
e) Emetre autoritzacions, comunicacions i informes preceptius, d'acord amb les seves funcions i competències.
f) Elaborar la proposta de programes d'actuació, plans o projectes i executar els que siguin aprovats.
g) Executar, si escau, les obres i altres actuacions que requereixi la gestió de l'espai natural.
h) Executar el pressupost anual per al desenvolupament del programa d'actuacions, d'acord amb el pressupost
del Parc Natural, aprovat per la Junta Rectora.
i) Fomentar l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població
permanent que resideix dins del Parc Natural, en la mesura que ho permetin les seves disponibilitats.
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j) Ordenar l'ús públic dins l'àmbit del Parc Natural d'acord amb el Pla de protecció del medi natural i del
paisatge i el Pla de gestió.
k) Dotar-se dels instruments de vigilància que garanteixin el compliment de les determinacions d'aquest
Decret, del Pla de protecció del medi natural i del paisatge i del Pla de gestió.
l) Avaluar de manera permanent la gestió del Parc Natural, mitjançant els instruments previstos en el present
Decret, en el Pla de protecció del medi natural i del paisatge i en el Pla de gestió, així com en els plans
específics de gestió, i tenint en compte els resultats de la gestió en la mesura que es disposi de dades al llarg
del temps.
m) Dur a terme els actes administratius necessaris per tal de garantir el compliment de les determinacions i
objectius generals d'aquest Decret, del Pla de protecció del medi natural i del paisatge i del Pla de gestió.
n) Realitzar els treballs tècnics necessaris per al desenvolupament de la gestió del Parc Natural i, alhora,
garantir i fomentar la iniciativa, la informació i la participació de la ciutadania en els processos de planificació i
gestió del Parc Natural.
o) Executar els acords de la Junta Rectora, i adoptar les mesures addicionals que exigeixin el seu millor
compliment.
p) Aquelles altres que li encomani la Junta Rectora.

Article 10
Direcció
10.1 La direcció del Parc Natural és nomenada per l'òrgan gestor, amb la consulta prèvia a la Junta Rectora,
d'acord amb la normativa en matèria de provisió de llocs de treball aplicable a les diputacions de Barcelona i
de Girona.
10.2 La direcció té les funcions següents:
a) Assumir la representació del Parc en l'àmbit de la seva competència.
b) Actuar com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, de la Junta Rectora i de la Comissió Executiva, així
com del Consell Consultiu i del Comitè Científic, i fer la tramitació administrativa dels seus acords respectius.
c) Establir el diàleg i la concertació amb els agents locals, per tal de canalitzar les seves demandes dins del
Parc Natural i implicar-los en el seu desenvolupament.
d) Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials de què disposi el Parc Natural.
e) Coordinar i supervisar la gestió de la xarxa de dotacions i serveis propis del Parc Natural.
f) Gestionar les finques propietat de les dues diputacions dins del Parc Natural, d'acord amb les directrius
establertes des de cadascuna de les diputacions per a les finques respectives i en compliment de les
determinacions del Pla de protecció del medi natural i el paisatge.
g) Orientar i dirigir l'execució del programa anual d'actuacions, d'acord amb les directrius de la Junta Rectora i
de l'òrgan gestor.
h) Dirigir i coordinar l'activitat de l'equip tècnic i administratiu establert a l'article 9.1.
i) Proposar orientacions i directrius per a una millor prestació del servei i per a la formulació de programes.
j) Elaborar la memòria anual, l'avantprojecte del pressupost i el programa anual d'actuacions.
k) Programar i supervisar la realització d'estadístiques, indicadors i informes, que reflecteixin l'estat de la
gestió de l'espai protegit.
l) Aquelles altres que li encomani l'òrgan gestor del Parc Natural.

Article 11
Consell Consultiu
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11.1 El Consell Consultiu és l'òrgan de cooperació del Parc Natural.
11.2 El Consell Consultiu té la composició següent:
a) La presidència, designada per la Junta Rectora a proposta del Consell Consultiu, per un període de quatre
anys.
b) La vicepresidència, designada per la Junta Rectora a proposta del Consell Consultiu, per un període de
quatre anys.
c) El president o presidenta de la Junta Rectora.
d) El vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora.
e) Una persona en representació de la Generalitat de Catalunya de les quatre que formen part de la Junta
Rectora.
f) Tres persones en representació dels ajuntaments de l'àmbit del Parc Natural.
g) Dues persones en representació de les associacions de propietaris i propietàries forestals més
representatives en l'àmbit territorial del Parc Natural.
h) Dues persones en representació de les associacions veïnals de l'àmbit territorial del Parc Natural.
i) Dues persones en representació d'associacions agràries representatives en l'àmbit territorial del Parc Natural.
j) Una persona en representació del Comitè Científic.
k) Dues persones en representació de les associacions empresarials del sector turístic representatives en
l'àmbit territorial del Parc Natural.
l) Dues persones en representació de les entitats de protecció i defensa de la natura representatives en l'àmbit
territorial del Parc Natural.
m) Dues persones en representació de les organitzacions professionals agràries representatives en l'àmbit
territorial del Parc Natural.
n) Dues persones en representació de les organitzacions cinegètiques que tenen activitat en l'àmbit del Parc
Natural.
o) Una persona en representació de les organitzacions de pesca continental que tenen activitat en l'àmbit del
Parc Natural.
p) Dues persones en representació de les associacions culturals de l'àmbit del Parc Natural.
q) Dues persones en representació de les entitats excursionistes que tinguin vinculació amb l'àmbit del Parc
Natural.
r) Una persona en representació de les associacions esportives que tinguin vinculació amb l'àmbit del Parc
Natural.
s) Dues persones en representació dels centres de documentació del Parc Natural.
t) Una persona en representació dels equipaments del Parc Natural.
u) Dues persones en representació d'altres sectors d'interès per a la gestió del Parc Natural, a proposta de la
Junta Rectora.
v) La direcció del Parc Natural actua, amb veu i sense dret de vot, com a secretari o secretària del Consell
consultiu.
Les entitats, organitzacions i associacions representatives dels sectors socials interessats, que han de tenir una
vinculació directa amb l'àmbit territorial del Parc Natural, proposen les persones que les representen per
períodes de quatre anys, les quals són nomenades per la Junta Rectora. A més de les persones que són
membres del Consell Consultiu poden assistir a les seves reunions, amb veu i sense vot, totes les entitats i
organitzacions amb presència dins de l'àmbit territorial del Parc Natural.
11.3 Són funcions del Consell Consultiu:
a) Proposar criteris i promoure mesures per coordinar harmònicament els interessos i les activitats dels sectors
representats amb els objectius i l'actuació del Parc Natural.
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b) Fomentar la cooperació entre les entitats que hi són representades, o d'altres que es dediquin als mateixos
objectius de l'article 3, amb el Parc Natural i la seva gestió, i concertar amb aquesta finalitat actuacions
d'interès comú.
c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives, propostes i suggeriments adreçats a la defensa dels
interessos representats i a l'assoliment de les finalitats de cooperació, harmonització i participació i, en general,
dels objectius específics de les àrees protegides.
d) Emetre informes sobre els assumptes que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva consideració.
e) Informar sobre la proposta del programa d'actuació i les memòries anuals de gestió.
f) Proposar, d'entre les persones que són, la persona representant a la Junta Rectora.
11.4 El Consell Consultiu ha de ser informat regularment dels plans, els projectes i les actuacions duts a terme
en la gestió del Parc Natural.

Article 12
Comitè Científic
12.1 El Comitè Científic és l'òrgan assessor del Parc Natural, i té la missió d'assessorar la resta d'òrgans, i en
especial l'òrgan gestor, en els àmbits de la recerca i la gestió dels valors patrimonials del Parc Natural.
12.2 El Comitè Científic té la composició següent:
a) Un mínim de 8 persones i un màxim de 12 persones membres en qualitat d'expertes.
b) Una persona en representació de la Junta Rectora.
c) La direcció del Parc Natural.
Les persones expertes ho han de ser en l'àmbit de la recerca tècnica o científica i han de pertànyer a
universitats, centres de recerca i institucions tecnològiques o d'estudis no lucratives de caràcter científic, tècnic
o cultural, i han d'actuar en representació d'aquestes entitats. Les entitats i llurs representants han de tenir
una vinculació directa amb l'àmbit territorial del Parc Natural.
12.3 El Comitè Científic és presidit per la persona que representa la Junta Rectora. La direcció del Parc Natural,
o la persona de l'equip tècnic del Parc Natural que la substitueixi, actua com a secretari/secretària.
12.4 Les persones membres del Comitè Científic són designades per la Junta Rectora a proposta de l'òrgan
gestor i per un període màxim de quatre anys. S'ha de vetllar per una composició pluridisciplinària i equilibrada
que comprengui els diferents àmbits de coneixement en les temàtiques rellevants per al Parc Natural.
12.5 Són funcions del Comitè Científic:
a) Vetllar per la qualitat de la recerca científica que es faci en l'àmbit del Parc Natural, en el marc dels
programes de recerca que prevegin els plans específics de gestió que pugui establir el Pla de protecció del medi
natural i del paisatge.
b) Proposar estudis i buscar sinergies que ajudin a un millor coneixement del massís del Montseny i que
reverteixi en una gestió objectiva i rigorosa del Parc Natural.
c) Valorar els plans de seguiment del Parc Natural i proposar línies de treball noves.
d) Informar sobre temes que li sotmeti a consideració l'òrgan gestor del Parc Natural.
12.6 El Comitè Científic s'ha de reunir, com a mínim, amb periodicitat anual i ha de ser informat regularment
dels plans, els projectes i les actuacions duts a terme en la gestió del Parc Natural.
A les sessions pot convocar, amb veu però sense vot, representants de l'equip tècnic de l'òrgan gestor, així
com invitar puntualment persones expertes reconegudes en les matèries que s'incloguin en els ordres del dia.

Article 13
Disposicions comunes als òrgans col·legiats del Parc Natural del Montseny
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13.1 La Comissió Executiva, el Consell Consultiu i el Comitè Científic han de tenir un reglament intern de
funcionament que ha d'aprovar la Junta Rectora, la qual també ha de disposar d'un reglament de funcionament
intern, elaborat per ella mateixa, d'acord amb els criteris establerts per a aquests tipus de reglaments. En allò
que no estigui previst per aquests reglaments s'aplica la normativa aplicable als òrgans col·legiats de
l'Administració de la Generalitat.
13.2 La composició de la Junta Rectora i la Comissió Executiva, el Consell Consultiu i el Comitè Científic han de
respondre al principi de paritat de dones i homes, per tal de donar compliment al manament establert per la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. La paritat s'aplica per als membres
designats per cada administració i per als membres designats per cadascun dels organismes, entitats i
col·lectius.

Article 14
Règim de finançament
El pressupost del Parc Natural es nodreix essencialment de les aportacions de les diputacions de Barcelona i
Girona, que permetran atendre les despeses generals de funcionament. Així mateix, es podrà nodrir de les
següents fonts de finançament complementàries:
a) Les aportacions de les administracions i entitats integrades en la Junta Rectora del Parc Natural.
b) Ingressos procedents de l'explotació dels serveis del Parc Natural.
c) Ingressos procedents de les línies d'ajut i beneficis establertes a escala comunitària, estatal i autonòmica.
d) Qualsevol altra aportació d'institucions, entitats, empreses o particulars destinada al finançament del Parc
Natural.

Article 15
Beneficis
En l'àmbit del Parc Natural són aplicables els beneficis establerts per als espais inclosos en el Pla d'espais
d'interès natural, sens perjudici dels altres de caràcter específic que puguin establir els departaments
competents en matèria d'agricultura, espais naturals, ramaderia, pesca, caça i medi ambient per fomentar una
gestió correcta de l'espai protegit i dels seus recursos naturals, o bé els que puguin formular les altres
administracions públiques actuants, o competents per raó de la matèria.

Article 16
Informació i educació ambiental
L'òrgan gestor del Parc Natural ha d'impulsar actuacions de divulgació del coneixement i de la recerca que s'hi
fa i promoure programes d'interpretació i educació ambiental sobre els valors geològics, faunístics, botànics,
ecològics, paisatgístics, etnològics i socioculturals del Parc Natural.

Disposicions addicionals

Primera
El Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny ha de recollir les prescripcions i
recomanacions que derivin de la figura de Reserva de la Biosfera, del Programa MaB de la UNESCO, declarada
l'any 1978 dins del Programa MaB de la UNESCO i ampliada l'any 2014, o la norma que la substitueixi, així com
de qualsevol altra designació d'espai protegit de rang internacional.

Segona
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Als efectes dels òrgans de gestió i de participació pública que preveu l'article 70 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, els òrgans de govern de la Reserva de la Biosfera del
Montseny són els mateixos òrgans de govern del Parc Natural que estableixen els articles 8, 9, 11 i 12. La
direcció de la Reserva de la Biosfera serà assumida per la persona designada a tal efecte per l'òrgan gestor
amb la consulta prèvia a la Junta Rectora.
A efectes de l'adequada coordinació entre les diverses figures de protecció, el Parc Natural del Montseny
incorpora el desenvolupament dels objectius i les línies de gestió que deriven de la seva inclusió a la Xarxa
Natura 2000 i a la Xarxa de Reserves de la Biosfera, del Programa MaB de la UNESCO.

Tercera
L'Agència Catalana de l'Aigua ha d'incorporar als plans de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
l'estat quantitatiu de les diferents masses d'aigua subterrània vinculades al massís del Montseny. Aquest balanç
quantitatiu ha de servir de base per prendre les mesures i les figures de protecció adients per tal de garantir
l'assoliment del bon estat de les diferents masses d'aigua i dels ecosistemes que en depenen, tant subterrànies
com superficials.

Quarta
Les administracions competents han de fomentar la formalització d'acords entre les diferents entitats públiques
i òrgans amb competències en l'àmbit del Parc Natural, així com amb entitats i propietaris privats afectats,
amb l'objectiu d'incentivar les externalitats positives en aquest mateix àmbit i la custòdia del territori, de
conformitat amb el que preveuen els articles 76 i 77 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni
natural i de la biodiversitat.

Cinquena
En el terme municipal de Montseny, les directrius per al planejament urbanístic han de preveure que els
enclavaments exclosos de l'àmbit del Parc Natural, assenyalats en el plànol de l'annex 5, han de tenir la
consideració de sistema d'espais lliures en el desenvolupament urbanístic municipal. En els enclavaments
indicats s'ha d'evitar la impermeabilització del sòl i s'ha de conservar l'entorn natural actual, d'acord amb els
objectius del Parc.

Sisena
1. En cas que es faci el traspàs des de les diputacions als consells de vegueria, les funcions que exerceixen la
Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona han de passar a ser exercides pels consells de vegueria que
correspongui per motiu d'àmbit territorial.
2. El nombre de representants de cada consell de vegueria als òrgans de govern del Parc Natural l'ha de
determinar, en funció de l'àmbit territorial i dels recursos que aporti a la gestió cada consell de vegueria, una
comissió paritària de traspàs formada per membres de les diputacions o els consells de vegueria, representants
dels departaments amb competències de medi ambient i de governació de la Generalitat de Catalunya. Per fer
efectiu el traspàs no és necessari modificar el present Decret.

Disposicions transitòries

Primera
Mentre no s'aprovi el Pla de protecció del medi natural i del paisatge previst a l'article 6, s'apliquen les
determinacions del Pla especial del Parc del Montseny, promogut per la Diputació de Barcelona i aprovat per la
Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222, de 16 de
setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i
Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP número 62, de 16 d'abril de 1978), en tots aquells
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aspectes que no s'oposin al que estableix el present Decret.

Segona
1. Fins que es constitueixi la Junta Rectora del Parc Natural, les funcions previstes en l'article 8.3 són exercides
pel Consell Coordinador i la Comissió Consultiva del Parc.
2. La determinació de les entitats socials que formen part inicialment de la Junta Rectora ha de ser aprovada
pel Consell Coordinador del Parc, després d'haver sotmès la proposta a informació pública per un termini de 15
dies.
3. El termini per constituir la Junta Rectora, la Comissió Executiva i el Consell Consultiu és d'un any des de
l'entrada en vigor d'aquest Decret.
4. L'acte de constitució de la Junta Rectora, la Comissió Executiva i el Consell Consultiu extingeix els actuals
Consell Coordinador i Comissió Consultiva.

Disposició derogatòria única
Es deroga el Decret 105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el massís del Montseny.

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de juny de 2021

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Annexos

Annex 1. Taula de superfícies dels espais naturals protegits desglossada per municipis.

a) Superfície de l'espai del Parc Natural i de l'espai del PEIN del Montseny, desglossada per municipis.

MUNICIPI

Superfície dins del Parc Natural (ha)

Aiguafreda

544,13

Arbúcies
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Breda

107,53

Campins

242,47

Cànoves i Samalús

1.818,43

El Brull

3.467,07

El Figaró–Montmany

577,87

Fogars de Montclús

3.562,00

Gualba

1.020,30

La Garriga

408,53

Montseny

2.649,78

Riells i Viabrea

1.452,26

Sant Esteve de Palautordera

448,82

Sant Feliu de Buixalleu

397,48

Sant Pere de Vilamajor

2.112,64

Seva

625,41

Tagamanent

3.920,70

Viladrau

2.796,40

TOTAL

30.927,96

MUNICIPI

Superfície dins del PEIN (ha)

Aiguafreda

544,13

Arbúcies

4.774,96

Breda

107,53

Campins

242,47

Cànoves i Samalús

1.818,43

El Brull

3.467,07

El Figaró–Montmany

577,87

Fogars de Montclús

3.562,00

Gualba

1.020,30

La Garriga

408,53

Montseny

ISSN 1988-298X

2.649,78

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

17/46

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8428 - 8.6.2021
CVE-DOGC-A-21153007-2021

Riells i Viabrea

1.452,26

Sant Esteve de Palautordera

448,82

Sant Feliu de Buixalleu

393,35

Sant Pere de Vilamajor

2.112,64

Seva

625,41

Tagamanent

3.920,70

Viladrau

2.796,40

TOTAL

30.922,66

b) Superfície de l'espai del PEIN Cingles de Bertí, desglossada per municipis:

MUNICIPI

Superfície dins del PEIN (ha)

Bigues i Riells

991,58

La Garriga

199,19

Montmany-Figaró

622,47

Sant Feliu de Codines

143,61

Sant Martí de Centelles

787,85

Sant Quirze Safaja

1.447,27

TOTAL

4.191,96

Annex 2. Plànol de situació del Parc Natural del Montseny (escala 1:25.000).

(Vegeu la imatge al final del document)
Planol de situacio.pdf

Annex 3. Plànols de delimitació del Parc Natural del Montseny i de l'espai del PEIN el Montseny (escala
1:5.000).

(Vegeu les imatges al final del document)
Full_01.pdf
Full_02.pdf
Full_03.pdf
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Full_04.pdf
Full_05.pdf
Full_06.pdf
Full_07.pdf
Full_08.pdf
Full_09.pdf
Full_10.pdf
Full_11.pdf
Full_12.pdf
Full_13.pdf
Full_14.pdf
Full_15.pdf
Full_16.pdf
Full_17.pdf
Full_18.pdf
Full_19.pdf
Full_20.pdf
Full_21.pdf
Full_22.pdf
Full_23.pdf
Full_24.pdf
Full_25.pdf

Annex 4. Plànol de delimitació de l'espai del PEIN Cingles de Bertí (escala 1:25.000).

(Vegeu la imatge al final del document)
Planol Cingles.pdf

Annex 5. Plànols de delimitació dels enclavaments del terme municipal de Montseny exclosos de l'àmbit del Parc
Natural (escala 1:5.000).

(Vegeu la imatge al final del document)
Planol Montseny.pdf

(21.153.007)
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Annex 2
Plànol de situació
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