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TÍTOL I OBJECTIUS I FINALITATS
Art. 1. ÀMBIT
El Parc Comarcal del Castell de Montesquiu compren un sector geogràfic situat al límit
nord de la província de Barcelona, a cavall de les comarques del Ripollès i l’Osona,
segons la delimitació que es precisa a la documentació gràfica del present Pla
Especial. El terreny objecte d’ordenació ocupa sòls pertanyents als municipis de
Montesquiu, Sora, Sta. Maria de Besora i Sant Quirze de Besora, amb una superfície
total de 546,45 Ha.
Art. 2. PRINCIPI, NATURALESA I OBJECTIU DEL PLA
El present Pla Especial es desenvolupa en aplicació d’allò que disposa l’article 17 de la
Llei del Sòl i Ordenació Urbana, en relació amb l’article 76 del Reglament de
Planejament Urbanístic, i l’article 5 de la Llei d’Espais Naturals. La seva aprovació
tindrà els efectes que preveuen els apartats 3 i 4 de l’article 5 d’aquella darrera
disposició legal.
L’objectiu bàsic del Pla Especial, que tindrà la condició de norma interpretativa bàsica
és l’establiment d’un règim de protecció i millora del medi natural, dels sistemes
agrícoles i del patrimoni arquitectònic d’aquest sector geogràfic, així com l’ordenació
de l’ús públic vinculat al lleure i al coneixement i gaudi d’aquells elements.
Art. 3. XARXES VIÀRIA I BÀSICA D’EQUIPAMENTS
El Pla Especial preveu i regula la xarxa de comunicacions exigida pel
desenvolupament correcte del model d’utilització en ell definit, condicionada per les
exigències que planteja el tractament ordenat del territori, prenent com a criteri
prioritari la recuperació i millora dels camins existents.
El Pla Especial fixa i regula les condicions per a la recuperació dels elements
arquitectònics de major interès, i llur rehabilitació com a equipaments de caràcter
públic. Tanmateix determina la utilització amb aquella mateixa finalitat de sectors
puntuals del territori, no vinculats de forma directa a edificacions ja existents.
Art. 4. NORMES GENERALS
D’acord amb allò que disposa l’article 6 de la Llei 12/85, a tot l’àmbit del Pla Especial
es tindrà cura de que les obres d’infrastructura limitin en la mesura que sigui possible,
els efectes sobre la integritat de la natura, minimitzant l’impacte paisatgístic i prenent,
quan s’escaigui, mesures adequades per a la restauració o el condicionament de les
àrees alterades.
A més totes les obres, instal·lacions i activitats relacionades a l’Annex 2 del Pla
d’Espais d’interès Natural s’hauran de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental que disposa l’article 17 d’aquella norma legal.
Art. 5. DEFINICIÓ I ZONIDIFICACIÓ
L’àmbit geogràfic del present Pla Especial constitueix un espai lliure de gran extensió,
en el qual s’estableixen les zones i xarxes que tot seguit s’indiquen, per tal de definir
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els tractaments específics més ajustats a llurs característiques concretes i al millor
assoliment dels seus objectius generals:
-

Zona Forestal
Zona Agrícola
Zona de tractament Especial
Xarxa de Comunicacions
Xarxa d’Equipaments

La delimitació de les diferents zones i xarxes es precisa a la documentació gràfica del
Pla i la seva regulació en el present Text Normatiu.
TÍTOL II. ZONA FORESTAL
Art. 6. DEFINICIÓ
Constitueixen la Zona Forestal aquells terrenys ocupats per espècies
predominantment arbòries o arbustives, no característiques del conreu agrícola o
objecte d’aquest, i aquells que sense reunir aquestes condicions es trobin erms i siguin
necessaris per a la protecció dels boscos o idonis per al desenvolupament de
processos d’aforestació o reforestació.
L’objectiu bàsic del Pla en aquesta zona és dirigir les masses forestals cap a la
situació de màxim equilibri amb el medi on es troben, sent responsabilitat de la
Diputació dur-lo a terme, atesa la seva qualitat de promotora del Pla, sens prejudici de
que pugui recavar en aquest sentit la col·laboració d’altres Administracions Públiques.
Art. 7. CONDICIONS TÈCNIQUES
Les actuacions en matèria forestal es duran a terme d’acord amb les disposicions
legals i normatives vigents en matèria forestal a Catalunya i les determinacions fixades
al present text normatiu.
La Diputació de Barcelona impulsarà la redacció i aprovació d’un Pla Tècnic de Gestió
i Millora Forestal (PTGMF) que abasti la totalitat de l’àmbit del Pla Especial. La
realització de les actuacions previstes a l’esmentat Pla es sotmetran a les
autoritzacions i llicències dels òrgans competents del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, d’acord amb els articles 50 i 51 de la llei 6/1988 de 30 de març
Forestal de Catalunya.
Art. 8 USOS
En aquesta Zona solament s’admetran els usos forestals.
Art. 9 OBERTURA DE NOUS CAMINS
Resta prohibida l’obertura de camins i moviments de terres, que no siguin
conseqüència d’actuacions previstes en aquest Pla Especial.
Art. 10 REVISIÓ DEL PTGMF
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal al que es feia referència a l’article 7 haurà
d’ésser revisat en els terminis fixats per les disposicions vigents o en un període de
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temps inferior, quan així ho aconselli el millor assoliment dels objectius generals del
Pla Especial, mantenint-se en tot cas la coherència amb els seus principis bàsics.
TÍTOL III. ZONA AGRÍCOLA
Art. 11. DEFINICIÓ
Integren la Zona Agrícola aquells sòls on es concentren terrenys d’activitat agrícola,
actualment en explotació de forma permanent, o la recuperació dels quals es preveu
en el present Pla Especial. El seu perímetre resta definit en la documentació gràfica
del mateix.
L’objectiu bàsic del Pla és mantenir i millorar els usos agropecuaris que defineixen
aquesta Zona.
Als efectes normatius, la Zona Agrícola es subdivideix en les subzones d’Agricultura
de Secà i d’Horts de Regadiu.
Art. 12. RÈGIM D’USOS
Als terrenys incorporats a aquesta Zona s’admeten els usos següents:
1. Les activitats agrícoles ramaderes , en aquells terrenys que presentin
característiques adequades per al seu desenvolupament.
2. La posada en conreu de camps abandonats, en les condicions establertes al
present Text Normatiu.
3. Els processos d’aforestació regulats per la legislació vigent en matèria forestal ,
sempre que el mateixos siguin coherents amb els trets definitoris d’aquesta Zona.
Resten prohibits els moviments i extraccions de terra, llevat dels propis de les tasques
ordinàries de conreu. En aquest sentit però , la Diputació de Barcelona podrà autoritzar
l’eliminació d’alguns marges per agrupar feixes, sempre que això no alteri els trets més
significatius del paisatge actual i no l’afecti negativament.
Art.13. CONDICIONS TÈCNIQUES
Resta prohibida la utilització d’aquells productes fitosanitaris que per causa de la seva
elevada toxicitat puguin representar un perill o prejudici per a la fauna terrestre i
piscícola i les comunitats vegetals existents dins de l’àmbit del Parc, o malmetin la
qualitat agronòmica del sòl agrícola.
Capítol 1er. Subzona d’agricultura de secà
Art. 14. DEFINICIÓ
Aquesta subzona es caracteritza pel desenvolupament de conreus agrícoles de
caràcter extensiu. La seva delimitació es fixa a la documentació gràfica del present Pla
Especial.
Art. 15. USOS
Els usos agraris es duran a terme d’acord amb les normes d’aquest Pla Especial. Hom
podrà seguir conreant els camps actualment en explotació o aquells abandonats on no
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hi concorrin les condicions o elements que caracteritzen predominantment la Zona
Forestal, presents de forma isolada i dispersa en la Zona Agrícola.
No seran admeses les instal·lacions agropecuàries de caràcter industrial admetent-se
únicament aquelles complementàries de l’ús agrícola de la finca i que n’extreguin la
major part dels recursos alimentaris.
Capítol 2on. Subzona d’horts de regadiu
Art. 16. DEFINICIÓ
Constitueixen aquesta subzona aquells sectors ocupats actualment per sectors de
regadiu, desenvolupats d’acord amb els costums característics de l’hota d’aquestes
comarques.
Art. 17 USOS
En aquesta subzona són admesos únicament els usos agraris en règim de petits
horts.
La Diputació de Barcelona en la seva condició de promotora del Pla Especial,
impulsarà els plans i projectes necessaris per a una correcta ordenació dels horts
d’aquesta subzona.
Art. 18. CONDICIONS TÈCNIQUES
En aquesta subzona regiran les limitacions que tot seguit es relacionen, les quals
hauran d’ésser recollides en els plans i projectes tècnics a què és fa referència a
l’article anterior:
1. S’admet en cada unitat d’hort una única instal·lació individual per a
l’emmagatzematge d’estris, llavors o altres instruments o productes.
2. Aquestes instal·lacions no podran ocupar més d’1 m2 , ni tampoc desenvolupar-se
en una alçada superior a 1,50 metres. No s’admetran en cap cas, les
construccions d’aparença provisional ni tampoc les que puguin significar un
impacte negatiu en el paisatge.
3. Resten prohibits els tancaments físics entre els horts, admetent-se solament la
seva separació mitjançant faixes no conreades.
4. No són admesos els hivernacles.
5. Es prohibeixen els elements d’urbanització urbans o pseudourbans en tota la
subzona, especialment en la xarxa d’accessos interiors.
6. No són admesos els cultius llenyosos plurianuals.
TÍTOL IV ZONA DE TRACTAMENT ESPECIAL
Art. 19. DEFINICIÓ
Integren la Zona de tractament Especial tots aquells terrenys que, per llurs
característiques d’interès paisatgístic o ecològic i fragilitat elevada, exigeixen un
tractament protector d’especial intensitat.
La delimitació d’aquesta Zona resta definida a la documentació gràfica del present Pla
Especial.
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Art. 20. USOS
S’admeten sols les activitats requerides per la conservació i millorament dels sistemes
naturals i els ecosistemes objecte de protecció .
Resta prohibida qualsevol actuació arquitectònica, urbanística o obra pública que
malmeti el medi, el paisatge o els ecosistemes conformadors d’aquesta Zona. Així
mateix queden prohibits els aprofitaments agropecuaris i forestals i qualsevol altra
activitat que pugui suposar el seu deteriorament.
Art. 21. ALTRES ACTUACIONS
Per raons d’interès social, que hauran de justificar-se degudament, podran acceptar-se
actuacions d’iniciativa pública que afectin a aquesta zona, sempre que s’acrediti de
forma fefaent la inexistència d’alternatives equivalents que no suposin tal afectació, i
es garanteixi l’adopció de les mesures necessàries per a minorar l’impacte que les
mateixes produeixin. Aquestes actuacions hauran de rebre l’informe previ de la
Diputació de Barcelona.
En els supòsits de caràcter excepcional en el que les actuacions d’iniciativa pública
previstes en aquest article comportin construccions i instal·lacions, en aquest sòl
s’estarà a allò que regulen els articles 127 de la Refosa dels texts legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, 15 i 16 del Text Refós de la Llei del Sòl.

TÍTOL V. XARXA DE COMUNICACIONS
Art. 22. DEFINICIÓ
La Xarxa de Comunicacions definida al present Pla Especial es divideix, als efectes
normatius, entre la formada pels elements de comunicació general del territori,
parcialment inclosos a l’àmbit del Parc ( xarxa de comunicacions A) i l’anomenada B,
constituïda pels camins i senders que garanteixen el trànsit i comunicació a l’interior de
l’àmbit del Pla Especial.

Capítol 1er. Xarxa de comunicacions A
Art. 23. DEFINICIÓ
La xarxa de comunicacions A comprèn els trams de la carretera BV-4655 i de la N-152
inclosos a l’àmbit del Pla, així com la línia de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà en el
tram que es troba en aquella mateixa circumstància.
Art. 24. CONDICIONS TÈCNIQUES
S’admeten les obres de manteniment, reparació i millora de les vies de comunicació
existents. En els supòsits d’ampliacions, canvis de traçat, modificacions de les obres
de fàbrica, tractament de les zones termeneres o qualsevol altra actuació
d’importància els corresponents projectes tècnics hauran de sotmetre’s al tràmit
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d’avaluació de l’impacte ambiental segons es disposa a l’Annex 2.II del Decret
328/1992 del Pla d’Espais d’interès Natural.
En la tramitació d’aquests projectes haurà d’atorgar-se tràmit d’audiència i vista de
l’expedient i notificació a la Diputació de Barcelona
de constatar les
determinacions del present Pla Especial i la idoneïtat de la solució adoptada, així com
la seva compatibilitat amb els objectius generals del Pla.
Les actuacions que es desenvolupin en els terrenys termeners a aquestes vies de
comunicació es sotmetran a les disposicions contingudes a la vigent legislació
sectorial.

Capítol 2on. Xarxa de comunicacions B
Art. 25. DEFINICIÓ
La xarxa de comunicacions B comprèn el conjunt de camins, pistes i senders que
possibiliten l’accés i circulació interior del Parc, reflectit a la documentació gràfica del
present Pla Especial.
Art. 26. CRITERIS TÈCNICS
El tractament de les vies de comunicació de la xarxa de tipus B es regirà per les
determinacions generals d’aquest Pla Especial i les legislacions sectorials que siguin
d’aplicació.
El criteri bàsic per al traçat de les vies de comunicació a l’interior del Parc serà, tant
en el cas de nova construcció com de reparació de les ja existents, la reducció de
l’eventual impacte negatiu que les mateixes puguin produir en el paisatge, sempre dins
les exigències raonables que planteja la circulació a través d’elles.
Art. 27 CONDICIONS TÈCNIQUES
En la redacció dels projectes i en la realització i condicionament de la xarxa viària tipus
B, hauran d’observar-se les determinacions següents:
1. L’amplada màxima per als elements de la xarxa de comunicacions de tipus B serà
de cinc metres, sens prejudici d’admetre amplades majors en determinats punts,
per raons d’ordre topogràfic o facilitar l’encreuament de vehicles, aparcaments i
d’altres.
2. Es considera alternativa preferent el pis de terra, admetent-se però l’asfaltat
tradicional o el formigó, per els sectors de més fàcil degradació o en aquells punts
on aquestes opcions siguin tècnicament aconsellables.
3. D’ésser necessària la realització de moviments de terra, els talussos resultants no
podran superar en cap punt l’alçada màxima de tres metres. El seu pendent serà
l’adequat per a permetre la implantació d’espècies vegetals, llevat que el tipus de
terreny ho impossibiliti
havent-se de reflectir la solució adoptada en el
corresponent projecte tècnic, en qualsevol d’ambdós supòsits.
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Art. 28. NOUS CAMINS
Sols podran obrir-se nous camins quan així ho exigeixi el millor tractament de la massa
forestal, el correcte aprofitament dels recursos agrícoles i ramaders, l’amillorament de
l’accés a edificis i instal·lacions i la prevenció d’incendis, prenent-se en tot cas com a
base de xarxes primàries previstes en el Pla. Les condicions de disseny i traçat
d’aquests camins, es sotmetran a les determinacions del present Capítol.
Art. 29. CAMINS RAMADERS I SENDERS EXCURSIONISTES
La Diputació de Barcelona col·laborarà amb l’Administració competent en la matèria,
en la classificació i assenyalament dels camins ramaders que travessin l’àmbit del Pla
Especial.
S’admet l’assenyalament, conservació i millora dels senders excursionistes, sotmesos
a la prèvia sol·licitud d’autorització a la Diputació de Barcelona, i amb l’assessorament
dels tècnics de la mateixa. Podrà procedir-se a l’assenyalament d’aquells senders
excursionistes considerats d’interès en la gestió ordinària del Pla Especial.
TÍTOL VI. XARXA D’EQUIPAMENTS
Art. 30. DEFINICIÓ
Integra la Xarxa d’Equipaments el conjunt de terrenys, instal·lacions i edificacions,
assenyalat a la documentació gràfica d’aquest Pla, on es desenvoluparan activitats
d’atenció al públic visitant, tant de lleure com de divulgació pedagògica i les
necessàries per a la investigació científica.
Art. 31. CONDICIONS TÈCNIQUES
L’activitat d’equipament es desenvoluparà als terrenys indicats a la documentació
gràfica del Pla Especial i descrit a l’Annex 1 d’aquest Text Normatiu, o a l’interior de les
edificacions assenyalades a la documentació gràfica del Pla Especial, estenent-se als
terrenys termeners
en usos de caràcter complementari, com estacionament de
vehicles.
En els supòsits d’equipaments no vinculats a una edificació preexistent a l’Annex 1 del
present Text Normatiu es descriu literalment l’àmbit de localització d’aquests
equipaments; la seva ubicació precisa i els seus límits concrets seran els que resultin
de l’avaluació d’impacte a la qual es fa referència en aquest article.
En aquests casos podran admetre’s construccions de nova planta, el volum edificable,
la situació topogràfica i la pròpia possibilitat de la seva construcció, resten
absolutament subjectes al criteri general d’integració en el medi ambient, als objectius
generals del present Pla Especial, i a la susdita avaluació d’impacte ambiental.
Els corresponents projectes tècnics es tramitaran d’acord amb allò que disposen els
articles 127 de la Reforma dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística 1 15 i 16 del text Refós de la Llei del Sòl i hauran de sotmetre’s, a més, al
tràmit d’avaluació de l’impacte ambiental, en els supòsits previstos a l’Annex 2.II del
Decret 328/1992 del Pla d’Espais d’Interès Natural.
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Art. 32. RÈGIM D’USOS
S’admeten en aquesta Xarxa els usos d’atenció al visitant. lleure, divulgació
pedagògica, investigació científica i totes aquelles activitats complementàries exigides
pel correcte desenvolupament de les anteriors.

TÍTOL VII. NORMES GENERALS
Capítol 1er. Règim d’edificació
ART. 33. RÈGIM DE L’EDIFICACIÓ
L’àrea de Parc s’entén saturada amb les edificacions existents i resten, en
conseqüència, prohibides les construccions de nova planta, llevat d’allò que disposa el
Títol VI del present Text Normatiu en relació a la Xarxa d’Equipaments.
Art. 34. INTERVENCIONS A L’EDIFICACIÓ
S’admeten les obres de conservació millora i habilitació dels edificis existents així com
la reconstrucció dels destruïts per força major, quan responguin a la finalitat de
mantenir o recuperar l’ús d’aprofitament agropecuari o d’equipament públic. De no
ésser suficient el volum existent per l’ús proposat pot admetre’s un augment del
cinquanta per cent del volum edificat, existent en el moment de l’aprovació d’aquest
Pla, sempre que això sigui compatible amb l’adequat tractament de l’edificació
afectada.
Art. 35. CRITERIS DE LA INTERVENCIÓ
El criteri bàsic en la intervenció sobre els edificis existents, serà la conservació de les
característiques tipològiques i arquitectòniques de la zona, en considerar aquest
conjunt edificat com un dels elements bàsics del sistema que constitueix el Parc
Comarcal.
Així mateix, cal que el resultat de les obres que es realitzin no impliqui una alteració
negativa del medi natural on estan situats els edificis en els quals s’actua. En aquest
sentit, la volumetria de la construcció , el seu emplaçament i els moviments de terra
necessaris per a la seva realització, no poden constituir en cap cas una transformació
deteriorant del medi natural.
Capítol 2on. Instal·lacions tècniques i publicitàries
Art. 36. LÍNIES ELÈCTRIQUES DE NOVA IMPLANTACIÓ
Resta prohibida a la totalitat del Parc Comarcal la implantació de noves línies de
transport d’energia elèctrica admetent-se aquelles d’abastament directe a edificis i
instal·lacions. El projecte tècnic d’establiment d’aquestes línies inclourà un estudi on es
justifiqui el traçat que es proposa, en raó de produir el menor impacte ambiental
possible.
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Art. 37. LÍNIES ELÈCTRIQUES EXISTENTS
Totes les línies existents de transport d’energia elèctrica que travessen l’àmbit del Parc
Comarcal, s’adequaran de forma progressiva, a fi i efecte de minorar l’eventual
impacte negatiu que les mateixes puguin produir en el paisatge.

Art. 38. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE NOVA IMPLANTACIÓ
Resta prohibida la construcció de tota mena d’instal·lacions a l’Àrea del Parc
Comarcal, llevat dels casos en els quals es justifiqui la seva necessitat social i
l’absència d’alternatives equivalents en els altres sectors del territori.
En aquests casos concrets, la Diputació de Barcelona, establirà les mesures
especifiques de tractament de les construccions i instal·lacions per tal de minorar el
seu impacte negatiu, preservant en tot cas la seva eficàcia tècnica.
Art. 39. PUBLICITAT
En allò que fa referència a la publicitat sols s’admeten els indicadors d’activitats,
establiments i indrets que per llurs dimensions, disseny i col·locació siguin adients amb
l’estructura ambiental d’aquesta zona, així com tots aquells que la Diputació de
Barcelona consideri necessari per a la correcta gestió del Parc. Resta absolutament
prohibit qualsevol altre tipus de publicitat, en especial les tanques.
S’exclou d’aquest règim general les senyals de tràfic necessaris per garantir la
informació i la seguretat vial dels elements de comunicació de les xarxes de
comunicacions previstes en aquest Pla Especial.
Capítol 3er. Protecció del medi
Art. 40. CACERA
La Diputació de Barcelona, en aprovar-se aquest Pla, impulsarà la declaració de tot
l’àmbit del Parc Comarcal om a Zona de caça controlada.
Art. 41. ACTIVITATS EXTRACTIVES
Es prohibeix la realització d’activitats extractives i mineres en tot l’àmbit del Pla, així
com de moviments de terres no vinculats amb la millora o obertura dels camins que es
proposen en el Pla Especial.
Art. 42. ABOCAMENTS
Resta absolutament prohibit l’abocament indiscriminat de deixalles a tota l’àrea del
Parc . La Diputació de Barcelona vetllarà per a que edificis, instal·lacions i activitats
que es desenvolupin en aquest àmbit, compleixin de forma escrupulosa la legislació
vigent en matèria de contaminació medi ambiental .
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Capítol 4rt. Regulacions generals
Art. 43 CIRCULACIÓ
Resta totalment prohibida la circulació de tota mena de vehicle privat, fora la xarxa de
comunicacions prevista en aquest Pla amb aquesta finalitat, i en tot cas, la pràctica de
mototrial, motociclisme, autocros i similars d‘acord amb allò que disposa la Llei 9/1995
de Regulació de L’Accés Motoritzat al Medi Natural.
S’exceptuen d’aquella prohibició els vehicles oficials en missió de vigilància, extinció
d’incendis o similars.
Art. 44. NORMES GENERALS
Els visitants hauran d’observar en la seva conducta les següents normes:
1. Es procurarà circular a peu pels camins i viaranys existents, evitant d’obrir-ne de
nous.
2. S’abstindran d’efectuar cap modificació o alteració substancial dels elements
naturals, encara que sigui de forma provisional.
3. Resta totalment prohibit fer foc en tota època fora de les àrees expressament
determinades i assenyalades, així com de la realització de qualsevol actuació que,
de forma directa o indirecta, pugui provocar-lo.
4. Els jocs i pràctiques esportives a l’aire lliure són admeses a les zones on no són
expressament prohibides, sempre que no suposin un perill o dany per al medi físic i
les persones.
5. Resta totalment prohibit l’abocament de residus, deixalles, runes i escombraries a
l’interior de l’àrea del Parc.
6. Resta prohibida la pràctica d’acampada en tot l’àmbit del Parc Comarcal, llevat
d’aquelles zones definides amb aquesta finalitat específica, llevat dels supòsits
d’estades d’una única jornada motivades per la realització de travesses
excursionistes.
7. Serà evitada tota mena d’activitat que pugui significar contaminació física o
química o deteriorament del medi físic.
8. Es permet a tota l’àrea del Parc Comarcal, la recollida tradicional de bolets i herbes
remeieres, sempre i quan la mateixa no es realitzi per a la seva comercialització
posterior. La recol·lecció de tòfones podrà ser objecte de regulació específica.
9. Són admissibles els actes col·lectius de caire cultural, festiu o de lleure, prèvia
obtenció de la corresponent autorització de l’Òrgan gestor del Pla Especial.
TÍTOL VIII. NORMES FUNCIONALS
Art. 45. COMPETÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona mitjançant el seu Servei de Parcs Naturals, exercirà - ultra
les competències que li pertoquin- les que enunciativament s’assenyalen tot seguit:
1. Informar, prèviament i perceptiva, qualsevol proposta d’actuació a desenvolupar a
l’àmbit del present Pla Especial, en els aspectes i supòsits específics que regula
aquest .
2. Desenvolupar les actuacions directes sobre el territori o les edificacions, que siguin
necessàries per a dur a terme les determinacions i objectius del present Pla.
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3. Redactar i aprovar el Pla de Gestió del Pla Comarcal, que contemplarà i
pormenoritzarà els aspectes relatius a la gestió ordinària del Parc, com per
exemple les mesures de prevenció d’incendis, vigilància, circulació i d’altres.
Aquest document adoptarà la forma d’ordenança provincial.
Art. 46 . CONSELL COORDINADOR DEL PARC COMARCAL
La Diputació constituirà un Consell Coordinador del Parc Comarcal, que realitzarà
funcions de col·laboració i assessorament, en relació a les iniciatives i actuacions e les
diverses Administracions Públiques en l’àmbit del Parc.
El Consell serà integrat pel President de la Diputació de Barcelona, que ho serà
també del Consell, i un Diputat de la Corporació anomenat per aquell, en qualitat de
Vice-president. Tanmateix en formaran part, en qualitat de Vocals, representants dels
Departaments de la Generalitat de Catalunya amb competències sectorials vinculades
amb el desenvolupament del Pla, així com els alcaldes dels municipis de Montesquiu,
Sora, Santa Maria de Besora i San Quirze de Besora.
Les normes de funcionament del Consell Coordinador es desenvoluparan per Decret
de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
Art. 47. RÈGIM ECONÒMIC
Les despeses ordinàries que origini l’aplicació del Pla Especial seran a càrrec de la
Diputació de Barcelona, com a òrgan promotor, sens perjudici de la possibilitat de que
aquesta recapti la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, dels Ajuntaments
interessats o d’altres organismes per a portar a terme el finançament de les iniciatives
que estimi oportunes.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA
Els instruments de planejament urbanístic que es redactin amb posterioritat a
l’aprovació d’aquest Pla, hauran d’ésser compatibles amb les determinacions del
present Pla Especial.
SEGONA
Les obres, instal·lacions i serveis que es desenvolupin a l’àmbit del Pla Especial
restaran sotmesos a les prescripcions del Decret 328/1992 de 14 de setembre
d’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural i a les disposicions del Decret 148/1992
de 14 de setembre d’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural i a les disposicions
del Decret 148/1992 de 9 de juny de Regulació d’Activitats a l’àmbit dels espais
naturals protegits.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Resten derogades totes aquelles disposicions, normes, determinacions o prescripcions
del Pla Especial del Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, aprovat definitivament
el 18 de desembre de 1985, contradictòries amb la present Modificació.
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ANNEX NÚM. 1
Als efectes que interessen l’article 31, en relació als supòsits d’equipaments no
vinculats a una edificació preexistent, l’equipament situat prop de la confluència de la
riera de les Codines i la carretera N- 152 haurà de situar-se a l’àrea que tot seguit es
descriu:
Els erols no forestals situats entre la riera de les Codines, la carretera N- 152 i el turó
que s’enlaira a migdia de la carretera BV – 4655 preservant les vistes des d’aquesta, i
excloent els terrenys compresos entre les línies elèctriques d’alta tensió existents i els
situats en la seva zona de servitud.
La ubicació concreta de l’equipament dins d’aquest àmbit vindrà definida per
l’avaluació d’impacte ambiental que determina el Decret 328/1992 del Pla d’Espais
d’Interès Naturals. El corresponent projecte tècnic haurà d’atendre, a més, les
determinacions del present Pla Especial i les corresponents a les diferents
disposicions legals i normatives que siguin d’aplicació.
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