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ARC Mediació Ambiental procura contribuir al desenvolupament sostenible utilitzant productes de baix impacte
ambiental, prioritzant l’ús del transport públic i portant a terme una gestió eficient dels recursos.
Seguint aquestes directrius, es recomana imprimir aquest document a doble cara, utilitzant paper 100% reciclat postconsum lliure de clor.
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1. Introducció
El Parc del Montnegre i el Corredor es va crear l’any 1989 i ocupa 15.010 hectàrees,
que estan incloses dins del Pla d’Espais d’Interès Natural des de l’any 1992. Els 13
municipis que formen part de l’àmbit vigent
són: Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la
Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Pineda de
Mar, Palafolls, Sant Cebrià de Vallalta, Sant
Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera,
Vallgorguina i Vilalba Sasserra.
Des de la creació del parc del Montnegre i el Corredor fins ara, han passat prop de 30
anys, i l’estructura territorial, la social i el marc legislatiu ha anat canviant. Diversos
ajuntaments de municipis termeners amb el parc han manifestat la voluntat
d’incorporar-s’hi i compartir un àmbit que permeti la protecció dels valors naturals
presents en el medi, el tractament racional del territori i l’aprofitament ordenat dels
seus recursos.
Per tal de dur a terme els treballs de modificació de l’àmbit de l’EIN, es va constituir un
grup de treball format per tècnics de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona. Aquest equip tècnic treballa, des de principis de 2017, de la mà dels
ajuntaments implicats en la proposta de modificació de l’àmbit de l’EIN, identificant
aquelles zones que tenen valors naturals rellevants, tenint en compte diversos criteris,
com ara la diversitat, representativitat, singularitat i fragilitat d’espècies i hàbitats dels
espais a incorporar, o la millora del perímetre de delimitació.
Per tal de donar a conèixer la proposta de nova delimitació elaborada, el Parc del
Montnegre i el Corredor i la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els
Ajuntaments, va organitzar, durant els mesos d’octubre i novembre de 2018, un total
de 6 reunions informatives. Aquest és el resum de la segona de les sessions, que es
va celebrar el 25 d’octubre a Sant Iscle de Vallalta.

Octubre – Novembre 2018|  | Equip de facilitació

4

Acompanyament al procés participatiu d’informació sobre el desenvolupament de la modificació en
curs del planejament Parc del Montnegre i el Corredor
SESSIONS INFORMATIVES Octubre - Novembre 2018
SANT ISCLE DE VALLALTA (25/10/18)

2. Desenvolupament de la sessió
La sessió es va celebrar el dia 25 d’octubre de 2018, en horari de 18.30 a 21.00
hores amb els següents objectius:
1. Donar a conèixer el Parc del Montnegre i el Corredor.
2. Explicar els criteris de la nova delimitació i presentar la cartografia associada,

fent especial menció al municipi de Sant Iscle de Vallalta.
3. Obrir un espai per aclarir dubtes sobre les implicacions de la nova proposta

d’ampliació per a la propietat i per les activitats que es desenvolupen a la zona
d’ampliació.
Per assolir aquests objectius, l’ordre del dia de la sessió va ser el següent:
18.30

Benvinguda i explicació per part de l’Ajuntament sobre com valoren
la proposta d’ampliació

18.45

Breu explicació de la dinàmica i sondeig sobre la percepció inicial
dels participants

18.55

Presentació per part del Parc i de la Diputació de Barcelona

19.15

Situació dels assistents en el territori

19.25

Llums i ombres sobre l’ampliació

19.35

Debat plenari sobre les aportacions i sondeig sobre la percepció
final dels participants

20.55

Properes passes

21.00

Tancament de la sessió

La sessió va ser conduïda per Xavier Carbonell i Mar
Fábregas, d’ARC Mediació Ambiental.
A continuació s’indica el nombre de persones
assistents i es fa resum de les aportacions debatudes.
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3. Participants
Han participat un total de 20 persones, la majoria
propietaris de terrenys situats dins de la zona que es
proposa ampliar, tal i com es pot veure a la foto següent,
on van ubicar orientativament les seves finques.

4. Presentació de la sessió
Eduard Turon, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta, va fer la benvinguda i una explicació dels passos
realitzats fins ara i de les raons que havien dut a l’Ajuntament a
impulsar aquesta ampliació de l’àmbit de l’Espai d’Interès
Natural.

Posteriorment, Antoni Bombí, director del Parc, va fer una
presentació sobre el Parc del Montnegre i el Corredor i sobre
la proposta d’ampliació de l’Espai d’Interès Natural. Les
explicacions referides al Parc es van centrar especialment en
els següents aspectes:
-

Les dades generals del parc i el context actual (nombre
de municipis, nombre d’hectàrees...).

-

La fórmula de protecció del parc.

-

El model de gestió del parc i els recursos i mitjans per a portar-la a terme, així
com una anàlisi del pressupost al llarg dels darrers anys.
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-

La tipologia d’accions dins dels diferents programes i objectius de gestió
(conservació, desenvolupament socioeconòmic i ús públic i educació
ambiental.

Lígia Espejo, cap d’unitat de Planificació del Territori, de
la Diputació de Barcelona (Gerència d’Espais Naturals,
OTPAT), va aprofundir en la proposta d’ampliació de l’Espai
d’Interès Natural, fent especial èmfasi en:
-

Els antecedents que han portat a aquesta proposta,
començant per a l’aprovació del pla especial l’any
1989, fins al moment actual.

-

Els treballs realitzats durant els anys 2017 i 2018 per
tal d’elaborar aquesta proposta d’ampliació (grup de treball, delimitació,
reunions amb els Ajuntaments, Consell Coordinador i Comissió consultiva)

-

Els criteris generals d’ampliació i com s’han aplicat aquests criteris al municipi/s
convocat/s.

-

El desglossament municipal de les superfícies de l’EIN del Montnegre i el
Corredor fins ara i amb la proposta d’ampliació.

-

El procés de tramitació de l’ampliació fins a la seva aprovació definitiva per
acord de Govern, destacant el moment d’informació pública, entre la resolució
del director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i l’aprovació
definitiva.

Per últim, van ensenyar la pàgina web on hi ha més informació del procés
(https://parcs.diba.cat/web/montnegre/proposta-modificacio-ein-montnegre-corredor)

i

les dues presentacions completes.
Es destaca, en l’explicació, el visor cartogràfic al que es pot accedir a través d’aquesta
pàgina web.
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5. Aportacions del públic assistent
Durant la segona part de la sessió, les persones assistents van visualitzar
detalladament la cartografia del municipi i van ubicar les seves finques al mapa. Amb
aquesta petita dinàmica vam veure que la gran majoria d’assistents estaven dins la
zona ampliada.
A partir d’aquí, es va fer una dinàmica participativa per tal identificar les principals
dubtes, incerteses i neguits que les persones assistents tenien en relació a
l’ampliació dels límits de l’EIN. A continuació apareixen les aportacions fetes durant
aquesta part:

1. Fins a quin punt al quedar inclosos en la zona d’ampliació no augmentarà

la burocràcia per fer qualsevol tràmit?


Es recorda que les llicències d’activitat es demanen a l’Ajuntament i
l’autorització final la dona l’Administració competent. En aquests casos
l’Ajuntament demana sempre un informe preceptiu al Parc, que no ha de
suposar un endarreriment significatiu dels terminis de la tramitació. De fet
d’un temps ençà des del Parc s’està intentant accelerar al màxim aquest
tràmit intern.



Algunes qüestions més complexes d’informar com ara temes urbanístics i
possibles edificacions en sòl no urbanitzable impliquen també a la
Generalitat i poden suposar més temps.



Fins que no s’aprovi la modificació del Pla Especial, els tràmits dins la
zona d’ampliació seran els mateixos que fins ara. Puntualment, hi pot
haver alguna activitat, que tot i desenvolupar-se fora del Parc pot tenir
incidència potencial a l’interior del Parc, s’hauria de consultar al Parc.



En la zona ampliada, un cop aprovada la modificació de l’àmbit, hi seran
d’aplicació les directrius del PEIN, que a priori, no li suposen al particular
la gestió de cap tràmit burocràtic més.
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2. Com es gestionarà el manteniment dels camins?
La sensació d’alguns propietaris és que el manteniment dels camins és insuficient.
Alguns amb el temps han resultat intransitables i a més no es té clar qui té les
competències sobre els diferents trams per poder exigir més recursos pel seu
manteniment en bones condicions.


S’explica que els camins pertanyents a la xarxa viària principal del parc
es repassen un cop l’any. La xarxa secundària del parc, un cop cada dos
anys. Cada 4 anys en col·laboracions amb les DF es repassen el camins
del pla municipal de prevenció d’incendis Altres camins els mantenen els
ajuntaments o els propietaris.



Amb l’ampliació del Pla Especial caldrà valorar amb l’Ajuntament si cal
ampliar la xarxa de camins per incorporar-los a alguna de les xarxes
viàries descrites.



Es recorda que des del Parc, quan hi ha problemes en un camí de la
xarxa viària principal o secundària del parc,

els guardes del parc ho

detecten i s’intenta resoldre amb la màxima rapidesa. De qualsevol
manera quan hi ha un problema o una incidència en un camí concret és
bo comunicar-ho directament a l’Ajuntament.
3. Quines són les afeccions de tenir una finca en la zona d’ampliació?


A nivell d’edificacions, seran les mateixes que les d’una finca fora del parc
en sòl no urbanitzable. Qui determinarà què es pot fer o no serà la
normativa urbanística.



Concretament els catàlegs municipals especificaran què es pot fer en les
edificacions existents.



D’altra banda les activitats agrícoles estan permeses i, de fet, el parc
intenta potenciar-les. Les limitacions que hi podria haver afectarien a
explotacions de ramaderia intensiva de nova implantació.



Les activitats forestals són les mateixes que es poden fer fora parc.
Únicament si es detecta la presència d’una espècie d’interès que
comporti una limitació de l’aprofitament, des del parc, posant-se d’acord
amb la propietat es mira de trobar la manera d’evitar impactes no desitjats
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i, si això no és possible, es busquen fórmules per compensar
econòmicament el propietari.
4. La modificació de l’àmbit dels PEIN, vol dir que passem a aplicar el Pla

Especial a la zona d’ampliació?


El Pla Especial de 1989 de moment només zonifica el que es coneix
actualment com a parc, no la zona d’ampliació.



Primer s’ha de aprovar la modificació de l’EIN i després s’ha de modificar
el Pla Especial, normativa inclosa. Quan es canviï la normativa, que, de
fet, s’ha quedat una mica obsoleta i s’adapti el nou Pla Especial serà
aplicable a tot l’espai actual i a la zona d’ampliació.



En el Pla Especial la zonificació determinarà una regulació més o menys
intensa segons parlem per exemple de zones d’especial regulació –més
restrictiva- o de zona agrícola.

5. Què passarà amb els usos ramaders?


Difícilment es podran informar favorablement la creació de noves
instal.lacions per a explotacions intensives dintre del parc vigent o
ampliat. Si hi hagués previst algun projecte d’aquest estil, seria bo
conèixer-lo.



En canvi al Parc li interessa fomentar i
incentivar la ramaderia extensiva. De
fet, actualment s’està estudiant la
manera de donar-li suport amb la
creació de noves infraestructures i
avaluant el potencial de les pastures.

6. Amb l’ampliació, s’aplicaran nous impostos?


No. De l’ampliació no se’n deriva cap canvi en la tributació, ans al
contrari, els propietaris d’aquesta zona d’ampliació podran gaudir de nous
ajuts i subvencions, per exemple per pagar un canvi de coberta o la
instal·lació de calderes de biomassa.
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7. Ens impedirà fer-nos una bassa dins del Parc?


En principi no. S’hauria d’estudiar cada cas.



La pregunta es formula arran d’un cas concret d’un projecte d’una bassa
que del Departament de Territori i Sostenibilitat sembla que ha paralitzat
de moment per

l’impacte dels moviments de terra. Caldria explorar

quines possibilitats hi ha de modificar el projecte per tal de tirar-ho
endavant.
8. Afecta a les autoritzacions per fer un pou?


L’autorització per fer un pou és competència de l’ACA. En principi el parc
no hi té res a dir a no ser que es modifiquin dinàmiques hidrològiques
amb impacte sobre la conservació d’alguna espècie concreta o un hàbitat
d’interès.

9. De qui depèn la decisió final de que passi a ser Parc?


L’aprovació és competència de la Generalitat. En aquest cas la Diputació
de Barcelona realitza una tasca tècnica i d’interlocució amb la propietat i
parts interessades.

10. Qui ha demanat aquesta ampliació?


Ho van demanar sis Ajuntaments que s’incorporarien de nou. Arran
d’aquesta sol·licitud la Generalitat va aprofitar per revisar tota la línia de
delimitació per avaluar amb criteris tècnics per on es podria ampliar.



La iniciativa ha comptat en tots els cassos amb la col·laboració de tots els
Ajuntaments (implicats o no en la zona d’ampliació).
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11. Quines subvencions hi ha pels manteniment de les finques forestals?
Els propietaris demanen més ajuts pel manteniment de les seves finques forestals dins
del parc entenent que contribueixen a conservació i millora de la biodiversitat.


Es recorda que actualment, per a fomentar l’activitat forestal, dins la xarxa
d’espais naturals hi ha dues línies de suport. Una per treballs silvícoles
que no donen rendiment (com ara una estassada o una aclarida en
finques incloses dins del parc) i l’altre per a la potenciació de les
associacions de propietaris per promoure la gestió conjunta. En aquest
sentit s’anima als propietaris que encara no han donat al pas que valorin
l’interès d’integrar-se a l’Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor pels beneficis que comporta en la gestió i la comercialització
conjunta d’aprofitaments a les finques petites.



En el cas de Sant Iscle, com que ja disposa d’un pla tècnic de gestió
forestal conjunt, una finca forestal que estigui interessada, sense disposar
de Pla Tècnic només demostrant la titularitat podria demanar ajuts per a
executar treballs silvícoles de manteniment (no per treure llenya que té un
rendiment econòmic).



Es comenta que els ajuts del parc es publiquen normalment al més de
gener i que es difonen a través de la web del Parc i de la Diputació de
Barcelona. Les oficines del Parc es posen també a disposició per resoldre
qualsevol dubte relacionat amb aquests ajuts.



Un cop s’aprovi la modificació de l’EIN, ja es podrà optar a aquestes
subvencions encara que formalment encara no se sigui part del Parc i
s’estigui pendent de la modificació del Pla Especial.
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12. Què passa si no es fa el manteniment de les franges de protecció de

finques confrontants? El Parc pot intervenir-hi i obligar?
Alguns propietaris estan preocupats pels riscos derivats de la manca de manteniment
de les franges de protecció contra els incendis forestals.


Sense ànim d’entrar específicament a tot el que fa referència a la
prevenció d’incendis forestals, es recorda que totes les vivendes haurien
de mantenir al voltant de la casa una franja neta de 25m. També els plans
de prevenció d’incendis preveuen que els habitatges aïllats disposin d’un
perímetre de protecció. Això també es vol ampliar al perímetre dels nuclis
urbans. Són intervencions necessàries exigents en recursos econòmics.
Per això s’implementen lentament.



La regulació de les franges de protecció no és una competència del parc.
En qualsevol cas, davant d’alguna situació concreta preocupant o
d’aparent alt risc es pot avisar als guardes del parc o als agents rurals.

Finalment, en una darrera ronda molt ràpida de valoracions sobre els aspectes
positius que pot aportar el fet de pertànyer al Parc, alguns participants destaquen:
•

La preservació d’espècies com el liró
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18025848N MARIA Firmado
18025848N MARIA MAR
MAR FABREGAS FABREGAS (R: J22283543)
Fecha: 2019.01.28 11:39:35
(R: J22283543)
+01'00'

Barcelona, 4 de desembre de 2018
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