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LLEI DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, DE PARATGES NATURALS 
D’INTERÈS NACIONAL I DE RESERVES NATURALS INTEGRALS 
 

Exposició de motius 

 
L’anul∙lació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, 
per  sentència  del  Tribunal  Suprem  de  data  19  de  setembre  de  2016,  ha  comportat  la  seva 
expulsió de  l’ordenament  jurídic, provocant el  retorn de  la  vigència de  l’anterior Pla Especial 
del  Parc  Natural  del  Montseny  de  1977,  fet  que,  entre  altres  efectes  perversos,  deixa 
desprotegides més de 1.700 hectàrees del massís i en situació dubtosa tota la resta. 

 
Paral∙lelament,  la  possible  aprovació  d’un  nou  Decret  de  Declaració  del  Parc  Natural  del 
Montseny,  que modificaria  el  Decret  de  1987  unificant  els  límits  de  les  diverses  figures  de 
protecció  existents  al massís,  així  com  la  delimitació  dels  espais  del Massís  del Montseny  i 
Cingles  de  Bertí, malgrat  trobar‐se  en  fase  de  tràmit  ambiental,  no  ha  avançat  en  la  seva 
aprovació en els darrers dos anys i mig. En qualsevol cas, el decret esmentat, tot i assegurar els 
límits  actualitzats  del  Parc  del  Montseny,  no  contindria  tampoc  les  figures  de  protecció 
específiques que necessita la conservació d’aquest espai natural únic. 

 
Sigui com sigui, el model de gestió i conservació dels espais naturals, les lleis urbanístiques i els 
usos  del  sòl  han  canviat  substancialment  en  les  darreres  dècades,  cosa  que  comporta  la 
necessitat  de  revisar  les  polítiques  aplicades  en  aquest  àmbit.  Per  a  protegir  de  manera 
efectiva  el  Parc Natural  del Montseny,  cal  un  ordenament  jurídic  que  tingui  en  compte  els 
aspectes anteriors i que atengui a  les  investigacions realitzades en els darrers quaranta anys, 
on  nous  instruments  científics  han  proporcionat  una  major  informació  del  valor  biològic  i 
ambiental que reté aquest indret únic. 

 
Per altra banda, els projectes urbanístics, extractius,  infraestructurals  i  turístics, apareguts en 
el darrer període al voltant del massís, estan posant en perill corredors biològics que permeten 
la  comunicació  faunística  i  la  conservació de  les  espècies  protegides  i  els  recursos  d’aquest 
espai natural. En cas que aquest tipus d’actuacions no fos regulat, projectes emblemàtics com 
el  LIFE  Tritó  del  Montseny  2016,  dissenyat  per  a  protegir  aquesta  espècie  endèmica  del 
Montseny, l'únic vertebrat que ho és de Catalunya, perdrien tot el seu sentit. 

 
El cas del  tritó del Montseny (Calotriton arnoldi),  l'amfibi més amenaçat d'Europa Occidental, 
en  perill  crític  d'extinció,  n’és  un  exemple  paradigmàtic.  Per  a mantenir  la  seva  resiliència 
depèn, principalment, de  la  conservació dels  hàbitats que  li  donen  aixopluc  en  l’interior del 
massís.  La  supervivència d’un  seguit d’altres espècies: amfibis,  rèptils, petits mamífers, aus  i 
insectes, així com flora  i arbres d’interès de conservació, està vinculada al bon estat d’aquests 
hàbitats tal  i com reflecteix el Pla de conservació del Parc Natural del Montseny‐Reserva de  la 
Biosfera (2014). 

 
És necessari consolidar el Parc Natural del Montseny, per desenvolupar i garantir  la protecció 
del  patrimoni  ambiental  i  cultural  d’aquest  espai  emblemàtic,  aconseguir  l’equilibri  entre  la 
conservació del medi  i  la delimitació del seu ús social,  i ampliar‐ne l’àmbit, de tal manera que 
els seus límits coincideixin amb la totalitat de l’espai natural a protegir. 

 
A més, cal una protecció  integral dels espais que ocupen aquests sistemes  i espècies, fet que 
s’ha de potenciar per mitjà d’aquesta  Llei,  amb  la  consideració de  Paratge Natural d’Interès 
Nacional  i  la determinació d’aquells espais que  s’han de  catalogar  i protegir   específicament, 
mitjançant la figura de Reserva Natural  Integral, d’acord amb allò disposat per la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d’espais naturals. 
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D’altra  banda,  i  per  tal  d’unificar  els  límits  de  les  diverses  figures  de  protecció  existents  al 
massís, aquesta Llei ha d’integrar  la delimitació dels espais del Massís del Montseny  i Cingles 
de Bertí,  inclosos en el Pla d’espais d’interès natural d’acord amb el Decret 328/1992. D’acord 
amb aquest criteri, aquesta Llei amplia  l’àmbit de  l’espai Massís del Montseny, coincidint amb 
la delimitació del Parc Natural que  aportà en  el  seu dia  la proposta del nou Decret de  Parc 
Natural, encara no aprovat, al qual s’avança en la seva definició. 

 
Tanmateix,  la present Llei estableix un nou model de governança del Parc Natural. En aquest 
sentit,  els  òrgans  de  govern  aglutinen  tant  a  les  administracions  públiques  directament 
implicades  amb  el  territori  ‐ajuntaments,  diputacions  i  Generalitat  de  Catalunya‐  com  les 
institucions i els representants de la societat civil. 

 
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, de 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 d’aplicació la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i d’una manera més 
específica  els  articles  23.1  i  24.1,  que  determinen  que  la  declaració  de  Paratges  Naturals 
d’Interès Nacional (PNIN) i de les Reserves Naturals Integrals (RNI) es fa per llei. 

 
Capítol I. Objecte i àmbits de protecció 

 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta llei és: 

 
1.   Declarar el Parc Natural del Montseny. 

 
2.    Declarar, dins  l’àmbit del Parc Natural, els paratges naturals d’interès nacional descrits a 

l’article 3. 

 
3.   Declarar, dins l’àmbit del Parc Natural, les reserves naturals integrals descrites a l’article 4. 

 
4.      Establir  un marc  jurídic  i  crear  els mecanismes de  planificació,  gestió  i  protecció  de  la 

legalitat, necessaris per  tal de conservar  i,  si s’escau, restaurar, els  sistemes naturals dels 
espais  de  protecció  especial  que  es  declaren,  i  promoure  els  valors  geològics,  botànics, 
faunístics,  ecològics,  paisatgístics,  culturals,  educatius,  científics,  productius  i  socials  que 
contenen. 

 
5.   Concretar definitivament l’àrea que ocupa el Pla d’espais d’interès natural  (PEIN), amb  la 

descripció de  la Taula 1 (Ampliació PEIN Montseny), i  la delimitació gràfica que consta a  la 
Figura 1, ambdós inclosos a l’Annex A. 

 
Article 2. Parc Natural 
 
1. El Parc Natural del massís del Montseny, declarat pel Decret 105/1987, de 20 de  febrer, 
passa a denominar‐se Parc Natural del Montseny. 
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2.  S’amplia  l’àmbit  territorial del  Parc Natural del Montseny  respecte del  previst  al Decret 
105/1987,  de  20  de  febrer.  La  nova  superfície  desglossada  per  municipis  de  la  Taula  2 
(Superfície de  l’espai del Parc Natural),  i  la nova delimitació geogràfica del Parc Natural és  la 
que consta a la descripció i al Mapa 1 (Zonificació dels àmbits de protecció), ambdós inclosos a 
l’Annex A. 

 
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. 
 
4. Als efectes de  la  identificació́  internacional homologada, al Parc Natural del Montseny se  li 

adjudica  la  categoria  V  de  la  Unió́  Internacional  per  a  la  Conservació́  de  la  Natura  (UICN), 
corresponent a un paisatge terrestre protegit. 

 
Article 3. Paratge natural d’interès nacional 
 
Dins  l’àmbit del Parc Natural del Montseny, es declara el paratge natural d’interès nacional 
(PNIN), la delimitació del qual s’especifica en aquesta Llei, d’acord amb els criteris següents: 

 
1.    Són les àrees nucli del Parc Natural del Montseny, que comprenen les zones culminals dels 

massissos del Matagalls, turó de l’Home, les Agudes, el turó de Morou, la vall de Santa Fe i 
el pla de La Calma, a més dels cursos fluvials de tot l’àmbit del Parc Natural, d’acord amb la 
descripció  del  Quadre  1  (Justificació  del  PNIN Montseny),  i  el Mapa  1  (Zonificació  dels 
àmbits de protecció),ambdós inclosos a l’Annex A. 

 
Article 4. Reserves naturals integrals 
 
1.      A  l’interior  dels  paratges  naturals  d’interès  nacional  a  què  fa  referència  l’article  3,  es 

declaren  les  reserves  naturals  integrals  (RNI),  la  delimitació  i  superfície  de  les  quals  és 
troba especificada al Quadre 2  (Estructuració de  les RNI Montseny)  i  al Quadre 3  (Detall 
descriptiu  de  les  Reserves  Naturals  del Montseny),  a  més  del Mapa  1  (Zonificació  dels 
àmbits de protecció), ambdós inclosos a l’Annex A. 

 
2.    Sector Matagalls‐Sant Marçal, que comprèn les zones culminals del massís del Matagalls, a 

més del  sot de  les Cordes  i  la  riera de Riudeteix, segons  justificació del Quadre 3  (Detall 
descriptiu de les Reserves Naturals del Montseny), inclosa a l’Annex A. 

 
3.    Sector  turó de  l’Home‐Agudes‐Morou, que  inclou els  cims o  àrees  culminals del  turó de 

l’Home  i  les Agudes,  inclosa  l’obaga del  serrat dels Pous, així  com  la  zona dels emprius  i 
vessant sud‐occidental del turó de Morou i els sots  i rieres de  la vessant sud‐oest del turó 
de  l’Home,  com  els  sots  de  Ritronyes  i  el  de  la  riera  de  Ciuret,  segons  justificació  del 
Quadre 3 (Detall descriptiu de les Reserves Naturals del Montseny), inclosa a l’Annex A. 

 

4.    Sector La Calma‐Vallforners, que integra les zones culminals del puig Drau, el Suí, 
Vallforners, baga de Collformic i torrent del Clot, a més dels torrents de La Castanya, La 
Bascona i la font Fresca, segons justificació segons justificació del Quadre 3 (Detall 
descriptiu de les Reserves Naturals del Montseny), inclosa a l’Annex A. 
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Article 5. Espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí 
 
1.  L'espai  del  Pla  d'espais  d’interès  natural  (PEIN),  aprovat  pel  Decret  328/1992,  de  14  de 
desembre, Massís del Montseny passa a denominar‐se el Montseny. 
 
2.  S'amplia  l’àmbit  territorial  de  l'espai  del  PEIN  el  Montseny  i  es  modifica  la  delimitació́ 

d'aquest espai  i  de  l'espai Cingles de Bertí, d’acord amb  el  que  s’estableix a  la  Figura 1  i  al 
Mapa 1  (Zonificació dels àmbits de protecció), ambdós  inclosos a  l’Annex A. Al municipi de  la 
Garriga, una part de l'espai Cingles de Bertí s'inclou a l'espai PEIN el Montseny. 

 
3. La nova delimitació́ de  l’espai del Parc Natural del 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 Pla d'espais d’interès natural, aprovades pel Decret 328/1992, de 14 de 
desembre. 

 
 
 
 

Capítol II. Normes de protecció 
 

Article 6. Objectius de protecció́ del Parc Natural 
 

1. Els objectius de protecció́, amb caràcter general, són  la protecció́, conservació́  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. 

 
2. Amb caràcter específic, s’estableixen els objectius següents: 
 
a)  Establir un  regim d’ordenació́  i de  gestió́ adreçat al  desenvolupament sostenible, que  faci 

compatible  la  protecció́  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’estimació́ 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 conservació́ de l’espai. 

 
c)  Conservar  i millorar  la  diversitat biològica,  el  patrimoni  geològic  i  la  viabilitat  ecològica  a 
llarg  termini  dels  ecosistemes  mitjançant  la  gestió́  activa  i  integral  del  conjunt  dels  seus 
recursos. 

 
d) Planificar  i  gestionar el  Parc Natural  com  a peca  integrant d’estratègies  territorials a  gran 
escala,  en  especial  del  sistema  d’espais  naturals  protegits,  per  contribuir  a  l’establiment  i 

consolidació́ 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  que   contribueixin   a   perpetuar   la   qualitat 

ambiental  i paisatgística del Parc Natural, així ́                                                                                                                                                                     com  la millora de  la qualitat de vida dels seus 
habitants, amb especial atenció a  l’impuls de l’agricultura i ramaderia tradicional, en simbiosi 
amb l’espai natural. 

 
f) Conservar i millorar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnològic. 
 

g) Fomentar la recerca científica dirigida a  la gestió́ del patrimoni natural i cultural i promoure 
el Montseny com a espai de coneixement. 
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h) Promoure el coneixement dels valors patrimonials i la seva utilització́ social optima com a bé 
comú́, mitjançant la interpretació́ i l’educació́ ambiental. 

 
Article 7. Normes bàsiques de protecció 

 

 
1.  Els  usos  i  aprofitaments  s’han de desenvolupar de manera ordenada  i  compatible amb  la 
conservació́  dels  valors  naturals  de  l’espai,  d’acord  amb  les  normes  d’aquesta  llei  i  del  que 
estableixin els instruments de planificació́ corresponents i els règims específics aplicables. 
 
2.  Els  usos públics  s’han de  desenvolupar congruentment amb  els  objectius de protecció́ 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 bens i drets privats i comunals. Les activitats 

d’us  públic  col∙lectives organitzades han  de  ser  compatibles  amb  la  conservació́ d’habitats  i 
especies  i autoritzades per  l’òrgan gestor del Parc Natural, sens perjudici de  les competències 
d’altres administracions. Pel que fa a la practica 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’administració́ competent en matèria de protecció́ de fauna i flora. 

 
3. En l’àmbit del Parc Natural del Montseny és d’aplicació́ el regim del sol no urbanitzable fixat 
per la legislació́ urbanística vigent a Catalunya, així ́                                                                     com el que estableixi el corresponent Pla de 
protecció́ del medi natural i del paisatge. 
 
4. S’admeten les obres de conservació́, millora, ampliació́ i rehabilitació́ de les edificacions i  les 

instal∙lacions existents en el moment de  la declaració́ del Parc Natural, sempre que  tinguin  la 
cobertura   jurídica  corresponent   i   siguin  destinades  al  desenvolupament  dels  usos   i   les 
activitats previstos pel planejament urbanístic  i  admesos per aquesta Llei.  Les  condicions  i  la 

regulació́ s’estableixen per mitjà dels instruments de planificació́ determinats en l’article 12. 

 
5. Es prioritza la reutilització́ dels edificis existents sobre la nova construcció́ i, per consegüent, 
la rehabilitació́ o restauració́ prevalen respecte la reconstrucció́. 
 
6.  Únicament  s’autoritza  la  circulació́  de  vehicles  motoritzats  per  les  pistes  forestals  i  els 

camins  rurals  determinats  a  aquest  efecte  en  el  Pla  de  protecció́  del  medi  natural  i  del 

paisatge, amb  l’excepció́ dels vehicles de  serveis,  la  circulació́  relacionada amb  les activitats  i 
usos  agrícoles,  ramaders  o   forestals  o   la  dels  veïns   i  propietaris  de   les   finques.  En   la 
determinació́ dels camins pels quals es permet  la circulació́ motoritzada no restringida s’han 
d’evitar les zones de màxima sensibilitat ambiental. 
 
7. No es permet  la  implantació́ de noves  línies de  transport  i  repartiment d’energia elèctrica 

d’alta  tensió́,  de  nous  embassaments,  de  noves  instal∙lacions  de  generació́  d’energia 

hidroelèctrica  amb  finalitats  comercials,  d’instal∙lacions  de  telecomunicació́,  llevat  de  les 

destinades a donar servei a la població́ dels municipis esmentats a l’article 1.3, i sempre i quan 
no contradiguin els objectius disposats en aquesta llei. 
 
8. S’admeten les tasques de conservació́ i també ́ les actuacions de condicionament o ampliació́ 

de  les  infraestructures  existents  dins  l’àmbit  del  Parc  Natural  requerides  per  la  planificació́ 

territorial  o  sectorial,  tret  de  les  zones  de  reserva  natural  integral.  En  qualsevol  cas  es 
requereix  l’informe previ  vinculant del Parc Natural  i,  si  és  el  cas,  cal  aplicar el procediment 

d’avaluació́ del seu impacte ambiental i l’estudi d’alternatives, d’acord amb el previst a l’article 
8 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació́ ambiental. 

 
9. Activitat cinegètica i piscícola: 
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a)  No  es  permeten  les  activitats  cinegètiques  i  piscícoles  amb  caràcter  de  competició́, 
demostració́ o formació en tot el territori del Parc Natural. 
 
b)  L’òrgan  gestor  del  Parc  Natural,  d’acord  amb  la  legislació́  de  pesca  vigent,  ha  d’emetre 

informe  previ  preceptiu  sobre  els  plans  tècnics  de  gestió́  piscícola  de  les  zones  de  pesca 
controlada.   Fora   d’aquesta   zones,   d’acord   amb   la    legislació   de   pesca   vigent,   resta 
expressament prohibida la pesca. 

 
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 extinció́ de les poblacions de depredadors i 
aplicar un pla de seguiment per avaluar els resultats de les actuacions. 

 
d)  La  caça  estarà  estrictament  prohibida  en  tot  l’àmbit  de  les  reserves  naturals  integrals  i 
restringida, a  efectes de  control de  poblacions, en  aquells espais delimitats  com  a  zones de 
paisatge  natural  d’interès  nacional,  i  sempre  amb  informe  previ  de  les  autoritats  del  Parc 
Natural. 
 
10. Protecció́ de la gea: 

 
a)   Les   administracions   competents   han   de   vetllar   pel  manteniment  del   bon   estat   de 

conservació́  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 determinin els  instruments previstos 
als articles 12 i 13. 

 
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. 

 
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  (d’acord amb el mapa número 1 
annex   a   la   present   Llei).  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 protecció́. Així ́                                                                         mateix s’ha de fomentar la seva recuperació́ i restauració́ quan sigui 
el cas. 

 
b)  Les  actuacions,  usos  o  activitats  que  afecten  a  les  fonts,  surgències  naturals,  àrees 

d’inundació́  natural  i  zones  humides  i  cursos  hídrics,  no  poden  comportar  la  disminució́ 

significativa de  la qualitat  i quantitat de  les  seves aigües ni afectar negativament  l’estat de 
conservació́ favorable dels habitats associats. 

 
c)  No  es  podran  construir  noves  infraestructures  que  puguin  dificultar  la  mobilitat  de  les 
especies aqüícoles  i el compliment del  seu cicle biològic. Les que siguin  imprescindibles s’han 
de projectar i construir adequadament, per tal de preservar o millorar la connectivitat fluvial o 
terrestre. 

 

 
d) Per tal d’assegurar la funcionalitat ecològica de  l’espai fluvial, quan les àrees d’interès per a 
la  connectivitat ecològica es  recolzin sobre cursos  fluvials, s’ha d’assegurar que es  respecti el 

cabal  hidrològic  establert  per  l’administració́  competent  i  que  la morfologia de  la  llera  i  les 

vores, la qualitat de l’aigua i l’estat de conservació́ de les poblacions d’espècies ripàries i de la 
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vegetació́  de  ribera  siguin  les  idònies  per  desenvolupar  les  funcions  d’habitat  i  connector 
associades. 
 
12. Protecció́ de la fauna, els fongs, de la flora i de la vegetació: 

 
a)  Nomes  s’admet  la  reintroducció́  d’espècies  quan  siguin  pròpies  de  la  fauna  i  la  flora 
autòctona de l’espai i amb l’informe favorable de l’òrgan gestor. 
 
b)  El  tritó́  del Montseny  (Calo  tríton arnaldià),  com  a  endemisme d’aquest massís,  catalogat 

com a espècie en perill d’extinció́, gaudeix de protecció́ estricta, així ́                                                                                                                                                                 com el seu habitat  i els 
ecosistemes,  comunitats  i  elements  biològics  associats.  En  conseqüència, nomes  s’admeten, 

en  el  seu  habitat,  les  activitats  directament  associades  a  la  recerca  i  la  conservació́  i  es 
prohibeix qualsevol us o aprofitament que pugui  tenir un  efecte negatiu  significatiu sobre el 
seu estat de conservació. 

 
Article 8. Normes de protecció dels paratges naturals d’interès nacional 

 
1.  A  les  àrees  declarades  paratge  natural  d’interès  nacional  no  s’admeten  alteracions  de  la 
geografia natural dels  terrenys, excepte que  tinguin per objecte els  treballs de  restauració o 
millora ambiental o  els  equipaments  i  serveis  indispensables pel desenvolupament dels usos 
públics admesos dins l’espai protegit i que estiguin autoritzats per part dels organismes que en 
cada cas siguin competents, previ informe vinculant de l’òrgan gestor. Tampoc està permesa la 
instal∙lació de conduccions aparents d’energia, telefonia o similars, ni  la construcció d’obres o 
instal∙lació d’equips per generació d’energia. 

 
2. A  la resta de supòsits no regulats a  l’apartat 1 els és d’aplicació el règim general del Parc 
Natural, excepte en les àrees declarades reserves naturals integrals. 

 
Article 9. Normes de protecció de les reserves naturals integrals 
 
A   les  reserves  naturals  integrals  del  Parc  Natural  del  Montseny  hi  regeixen  les  normes 
següents: 

 

 
a) Nomes s’hi poden dur a  terme treballs científics de recerca, activitats de maneig de  l’espai 

protegit,   tasques   de   divulgació́   dels   valors   de   l’espai   protegit,   i   tasques   de   gestió́   i 
manteniment dels equipaments científics existents. 

 

 
b)  L’accessibilitat  hi  és  rigorosament  controlada,  i  nomes  s’hi  pot  accedir  i  actuar  amb 

l’autorització́  prèvia  de  l’òrgan  gestor.  Aquesta  autorització́  comporta  l’acceptació́  de  les 
condicions d’accés i desenvolupament de l’activitat establertes per l’òrgan gestor. 

 
c) No hi  són permeses  l’extracció́ ni  la  recol∙lecció́ de minerals, roques, fòssils o plantes, ni  la 
captura d’animals, llevat que siguin associades a activitats de recerca científica i de conservació́ 

de l’espai protegit, i autoritzades per l’òrgan gestor. 

 
d) Subsidiàriament hi regeixen les regulacions establertes per l’article 6. 
 

Article 10. Protecció́ dels espais agraris 
 
1. S’estableix una protecció́ especifica per als espais agraris de major  interès ambiental i amb 
valor  productiu  i  paisatgístic.  L’àrea  d’aplicació́  de  les  determinacions  d’aquest  article  és 
delimitarà mitjançant els instruments de planificació establerts als articles 12 i 13. 
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2. L’ús preferent dels  terrenys delimitats és  l’ús agrari, sens perjudici d’altres usos  i activitats 
permesos i ordenats per mitjà dels instruments de planificació́ establerts per aquesta llei. 
 
3.  Els  espais  a  que  es  refereix  aquest  article,  són  espais  objecte  d’aplicació́  preferent  de 

mesures per a fomentar l’activitat agrària tradicional i fer‐la compatible amb la conservació́ del 
patrimoni natural,  i  s’hi apliquen  les normes establertes per  l’article 7. Aquestes mesures de 
foment  també ́  es  poden  aplicar  a  la  resta  de  superfície  agrària  inclosa  en  l’àmbit  del  Parc 
Natural. 

 
 
 
 

Capítol III. Planificació i gestió 
 

Article 11. Ordenació́ i planificació́ de l’espai protegit 
 

1. L’ordenació́  i  la planificació́ de  l’espai  i  la gestió́ del Parc Natural s’han de dur a  terme per 

mitjà  del  Pla  de  protecció́  del  medi  natural  i  del  paisatge  que  preveu  l’article  12  i  els 
instruments de desplegament previstos a l’article 13. 

 
2. El departament competent en la gestió́ d’espais naturals protegits pot formular altres plans, 
normes  i  programes  d’actuació́  de  caràcter  sectorial  i  específic  d’acord  amb  la  normativa 
sectorial per garantir els objectius de conservació́ del Parc Natural. 
 

Article 12. Pla de protecció́ del medi natural i del paisatge 

 
1.  Correspon  al  departament  competent  en  matèria  de  medi  natural  i  biodiversitat,  en 

col∙laboració́  amb  les  corporacions  locals  de  la  zona  i  amb  els  altres  departaments  de  la 
Generalitat amb  competències dins  l’àmbit del  Parc Natural,  formular  i  tramitar un  pla  de 
protecció́ del medi natural i del paisatge, d’acord amb els articles 5, 5 bis, 5 ter, 5 quarter 21.2 i 
29.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny. Aquest pla s’ha de sotmetre a la tramitació́ establerta a 
la  legislació́ vigent  i a  informe de  la  Junta Rectora del Parc Natural. El Pla ha de ser aprovat 
inicialment  i  provisionalment  pel  conseller  o  consellera  del  departament  competent  en 
matèria de medi natural i biodiversitat i definitivament pel Govern. 

 
2.  El  Pla  de  protecció́  del  medi  natural  i  del  paisatge  ha  d’incloure,  com  a  mínim,  les 
determinacions següents: 

 
a)  La  delimitació́ de  l’àmbit  territorial objecte d’ordenació́,  i  descripció́  i  interpretació́ de  les 
seves característiques físiques, geològiques i biològiques. 

 
b)  L’estructura  general  de  l’ordenació́  de  l’espai  protegit  i  les  actuacions  necessàries  per 
implantar‐la. 
 
c) Les directrius i les normes generals d’ordenació́, us i gestió́. 

 
d) L’ordenació́ i la regulació́ dels usos i les activitats en l’àmbit del Parc Natural, d’acord amb el 
previst a l’article 5. 

 
e)  El  tractament  específic  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  agràries  –agrícoles, 
ramaderes i forestals– que a mes de complir les normatives sectorials, tendeixin a conservar la 
qualitat  dels  sols  i  a  evitar  el  deteriorament  dels  habitats  agraris  i  dels  habitats  naturals 
associats. 
 
f) La zonificació́ del territori, amb la reglamentació́ detallada de cada zona. 
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g)  L’inventariat,  la  valoració́  i  la  definició́  dels  criteris  de  bon  estat  de  conservació́  dels 
ecosistemes, dels habitats  i de  les especies de  flora autòctona  i de  fauna salvatge presents al 

Parc  Natural,  amb  la  determinació́  de  les  mesures  de  protecció́  adequades  per  a  la  seva 

defensa, recuperació́ i protecció́. 

 
h)  Definir  els  habitats  amenaçats  dins  l’àmbit  del  Parc  Natural  en  els  quals  s’han  d’evitar 
actuacions que puguin malmetre significativament el seu estat de conservació́ favorable i, així ́ 

mateix, s’ha de fomentar la seva recuperació́ i restauració́. 
 

 
i) El tractament específic de  les especies de fongs  i de flora protegida de forma estricta per  la 
legislació́  sectorial  i  aquelles  que  requereixen  protecció́  a  causa  de  la  seva  situació́ 

d’excepcionalitat, vulnerabilitat o perill d’extinció́ dins l’àmbit del Parc Natural. 

 
j) El tractament específic de  les especies de fauna protegida de forma estricta per  la  legislació́ 

sectorial  i  aquelles  que  requereixen  protecció́  a  causa  de  la  seva  situació́  d’excepcionalitat, 
vulnerabilitat o perill d’extinció́ dins l’àmbit del Parc Natural. 
 
k) L’inventariat i  la valoració́ de  l’estat de conservació́ del patrimoni geològic del Parc Natural, 

amb  les mesures de protecció́ adequades per a  la seva conservació́ i  les mesures especifiques 
per  a  preservar  els  valors  geològics  dels  paratges  inclosos  en  l’Inventari  d’espais  d’interès 
geològic de Catalunya. 

 
l) L’inventariat i  la valoració́ de  l’estat de conservació́ del patrimoni cultural, amb  les mesures 
de protecció́ adequades per a la seva conservació́, millora i restauració́. 
 
m)  Definir  les  especies  de  fauna  cinegètica  d’interès  per  la  situació́  regressiva  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. 

 
n) La concreció́ i regulació́ de les activitats que puguin comportar un risc per a les especies, els 
habitats i els sistemes naturals. 

 
o) 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. 
 
p) La informació́ necessària sobre els valors naturals que concorren en l’àmbit del Parc Natural, i  

que  justifiquen  un  grau  de  protecció́  contra  el  soroll  elevat  en  les  zones  de  sensibilitat 

acústica alta  (A1)  i d’especial protecció́ de  la qualitat acústica  (ZEPQA) d’acord amb el previst 

en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció́ contra la contaminació́ acústica, i decrets que la 
desenvolupen. 

 
q) Les mesures per evitar  la  fragmentació́ dels habitats  i garantir  la connectivitat ecològica en 
l’àmbit  territorial  objecte  d’ordenació́,  amb  especial  atenció́  a  la  conservació́  o  recuperació́ 

d’elements  i  àmbits  d’interès  connector,  i  a  la  prevenció́  de  l’aparició́  d’elements  o  canvis 
d’usos del sol que comportin la formació́ de barreres. 

 
r)  Les    condicions    especifiques    per    a    la    implantació́,   modificació́    i    manteniment 
d’infraestructures de serveis tècnics dins de l’àmbit del Parc Natural. 

 
s) Els  criteris  i  les determinacions per  a  la màxima  integració́ ambiental  i paisatgística de  les 
construccions i les activitats autoritzades dins del Parc Natural. S’ha de prioritzar la reutilització́ 

dels edificis existents sobre la nova construcció́ i, per consegüent, la rehabilitació́ o restauració́ 

prevalen respecte la reconstrucció́. 
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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  sols  de  protecció́  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  consolidació́ 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)  Totes  aquelles  altres  mesures  necessàries,  especialment  de  compatibilització́  d’usos  i 
activitats, per a la conservació́ dels sistemes naturals. 
 

Article 13. Instruments de desplegament del Pla de protecció́ del medi natural i del paisatge 
 
1. El Pla de protecció́ del medi natural  i del paisatge es desplega mitjançant el Pla de gestió́, 
que  ha  de  programar  les  actuacions  i  establir  les  altres  determinacions necessàries per  a  la 

gestió́ de l’espai, i els plans específics de gestió́. 

 
2.  El  Pla de  gestió́ ha  d’incloure una  anàlisi de  la  situació́  existent en  el moment de  la  seva 
formulació́, els objectius específics a assolir, els resultats previstos, les actuacions proposades i 
els programes de  seguiment  i  avaluació́ associats. Pel que  fa als aspectes  temàtics, el Pla de 
gestió́  ha  de  contenir  les  principals  línies  d’actuació́  destinades  a  la  millora  de  l’estat  de 
conservació́  de  les  especies  i  habitats,  del  patrimoni  geològic,  d’ordenació́  de  l’ús  públic  i 
d’impuls del desenvolupament socioeconòmic compatible les quals es poden desenvolupar en 
tot el  seu abast mitjançant plans específics de gestió́. La  seva aprovació́ correspon a  la  Junta 
Rectora, previ l’informe del Comitè̀ Científic. 
 
3. El Pla de protecció́ del medi natural  i del paisatge  i el Pla de gestió́ poden també ́ preveure 

plans  específics  de  gestió́  que  han  de  ser  aprovats  per  la  Junta  Rectora,  previ  informe  del 

Comitè̀  Científic.  Tot  això̀,  sense  perjudici  de  les  competències que  recaiguin  sobre  d’altres 
administracions. 

 

 
4. Amb caràcter general, les activitats que poden realitzar els usuaris i els visitants dins del Parc 
Natural  també ́  s’han de  regular‐ mitjançant  les Ordenances d’us  públic del  Parc Natural,  les 
quals  han  de  ser  aprovades  per  cadascuna  de  les  corporacions  locals  de  l’àmbit  del  Parc 
Natural, sens perjudici de l’establert a l’article 6 i 7.2. 

 
Article 14.  Junta Rectora 
 
1.  La  Junta  Rectora  del  Parc Natural  del Montseny  està  integrada  per  representants de  les 
administracions  publiques  i  de  l’àmbit  econòmic,  cultural  i  social.  En  tot  cas,  les  entitats, 

organitzacions  i  sectors  socials  representats han  de  tenir  una  vinculació́ 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 han de  ser 
escollides per períodes de quatre anys. 

 
2. La composició, les  funcions  i el  funcionament de  la  Junta Rectora es regularan mitjançant 
Decret. 

 
Article 15. Òrgan gestor 
 
1.  La  gestió́  del  Parc Natural  correspon a  les  diputacions de  Barcelona  i  de Girona,  sota  les 
directrius de  la Junta Rectora, mitjançant una unitat tècnica especifica que actua com a òrgan 
gestor. 

 
2. Les funcions i el funcionament de l’òrgan gestor es regularan mitjançant Decret. 
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Article 16. Comitè̀ Científic 
 
1. El Comitè̀ Científic és  l’òrgan assessor del Parc Natural, i  té  la missió́ d’assessorar a  la resta 

d’òrgans,  i  en  especial  a  l’òrgan  gestor,  en  els  àmbits  de  la  recerca  i  la  gestió́  dels  valors 
patrimonials de l’espai. 

 
2. La constitució,  les  funcions  i el  funcionament del Comitè Científic es  regularan mitjançant 
Decret. 

 
Article 17. 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 podrà̀ nodrir de les següents fonts de finançament complementaries: 

 
a)  Les  aportacions de  les  administracions  i  entitats  integrades en  la  Junta Rectora del Parc 
Natural. 
 
b) Ingressos procedents de l’explotació́ dels serveis del Parc Natural. 

 
c)  Ingressos procedents de  les  línies d’ajut  i beneficis establertes a nivell comunitari, estatal  i 
autonòmic. 

 
d)  Qualsevol  altra  aportació́  d’institucions,  entitats,  empreses  o  particulars  destinada  al 
finançament del Parc Natural. 

 
Article 18. 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 gestió́  correcta de  l'espai protegit  i dels  seus 
recursos naturals, o bé les que puguin formular les altres administracions publiques actuants, o 
competents per raó́ de la matèria. 

 
 
 
 

Capítol IV. Protecció de la legalitat i règim sancionador 
 
Article 19. Protecció de la legalitat 
 
El director o directora dels Serveis Territorials del departament competent en matèria de medi 
ambient, d’ofici o a  instància de  l’òrgan rector o del director o directora del Parc Natural, pot 
ordenar  la  suspensió  immediata  de  qualsevol  activitat,  obra  o  aprofitament  que  vulneri 
aquesta  llei o  les  reglamentacions que  la despleguen  i adoptar  les mesures necessàries per a 
llur compliment efectiu, sens perjudici de les actuacions sancionadores i de rescabalament que 
hi escaiguin. 

 
Article 20. Vigilància i inspecció 
 
1.    Correspon a  l’òrgan gestor coordinar i programar les actuacions d’inspecció i vigilància del 

Parc  Natural  del Montseny,  sens  perjudici  de  les  competències  d’altres  administracions 
públiques. 
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2.    Els  serveis de  vigilància de  les diverses administracions que operen en  l’àmbit del Parc 
Natural han de vetllar pel compliment d’aquesta normativa. 

 
3.      Durant  les  inspeccions,  les  persones  requerides han  de  facilitar  al  personal dels  serveis 

d’inspecció tota  la documentació que els és  sol∙licitada,  i  també han de  facilitar  l’accés a 
llurs propietats, si és necessari, per a verificar el compliment de  les obligacions establertes 
per aquesta llei. 

 
Article 21. Infraccions 
 
Són  infraccions administratives en  l’àmbit del Parc Natural del Montseny, a més dels supòsits 
establerts  per  la  legislació  general  en  matèria  de  conservació  de  la  natura,  en  concret,  a 
l’article 37  de  la  Llei  12/1985, de  13 de  juny, d’espais naturals,  i  d’altra  legislació específica 
aplicable, així com les tipificades a continuació. 

 
1.   Són infraccions lleus: 
 
a)   Transitar a peu o per altres mitjans no motoritzats pels llocs d’accés restringit o prohibit, o 

fora de  l’horari establert,  sense autorització o  incomplint  les  condicions que  aquesta  llei 
reguli. 

 
b)   Abandonar o abocar residus o deixalles fora dels indrets assenyalats per l’òrgan gestor. 
 
c)   Acampar fora dels espais destinats expressament a aquest fi per les normes establertes al 

Pla de protecció del medi natural i del paisatge. 

 
d)   En general, qualsevol altra acció o omissió que vulneri  les normes establertes pel Pla de 

protecció del medi natural  i del paisatge  i del Pla de gestió que el desenvolupi, quan els 
efectes negatius siguin d’escassa entitat o pugui ésser restablerta de manera immediata la 
realitat física alterada. 

 

2.   Són infraccions greus: 
 
a)   Practicar   activitats    ramaderes   en    zones   afectades   per    incendis    forestals,    sense 

l’autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia  i Pesca o  incomplint  les 
condicions imposades per aquesta. 

b)   Encendre foc fora dels indrets i dels moments expressament autoritzats per l’òrgan gestor. 

c)  Fer transformacions de la cobertura vegetal que contradiguin el que estableix aquesta Llei 
o els Plans de protecció i de gestió. 

 
d)    Plantar‐hi  o  alliberar‐hi,  respectivament,  espècies  silvestres,  vegetals  o  animals,  que  no 

siguin pròpies del medi natural de la zona, sense l’autorització expressa de l’òrgan rector. 

 
e)    Fer‐hi  obres  i  instal∙lacions  que  vulnerin  el  que  disposa  l’article  7  o  que  no  estiguin 

degudament  autoritzades,  quan  els  efectes  negatius  generats  siguin  d’escassa  entitat  o 
pugui ser restablerta de manera immediata la realitat física alterada. 

 
f)  Practicar la pesca fora de les èpoques i les zones autoritzades, o utilitzant arts i ormeigs de 

pesca no autoritzats. 
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g)    Alterar  l’orografia natural dels  terrenys en  les  àrees declarades paratge natural d’interès 
natural,  llevat de  les excepcions previstes a  l’article 8, quan els efectes negatius generats 
siguin  d’escassa  entitat  o  pugui  ésser  restablerta  de manera  immediata  la  realitat  física 
alterada. 

 
h)    Recol∙lectar‐hi minerals, roques, fòssils, plantes o animals, en  les àrees declarades reserva 

natural integral. 

 
i)  Les   qualificades   de   lleus,   quan   s’apreciï   reincidència   o   es   produeixi   resistència   o 

desobediència a les autoritats o als agents de l’espai protegit. 

 
j)  En  general, qualsevol altra acció o omissió que  vulneri  les normes establertes pel Pla de 

protecció del medi natural  i del paisatge i del Pla de gestió que el desenvolupi, llevat dels 
supòsits a què fa referència l’apartat 1 c). 

 
3.   Són infraccions molt greus: 

 
a)    Fer‐hi  obres  i  instal∙lacions  que  vulnerin  el  que  disposa  l’article  7  o  que  no  estiguin 

degudament autoritzades, excepte en els supòsits a què fa referència l’apartat 2 e). 

 
b)   Alterar  l’orografia natural dels  terrenys en  les  àrees declarades paratge natural d’interès 

nacional,  llevat de  les excepcions previstes a  l’article 8  i dels supòsits a què  fa  referència 
l’apartat 2 f), i instal∙lar‐hi conduccions aparents d’energia, telefòniques i similars. 

 
c)  Recol∙lectar exemplars de tritó del Montseny fora dels casos permesos per aquesta Llei, el 

Pla de protecció del medi natural i del paisatge i el Pla de gestió que el desenvolupi. 

 
d)   Practicar activitats cinegètiques a les reserves naturals integrals. 

 
4.  Les  qualificades  de  greus,  quan  s’hi  apreciï  reincidència  o  es  produeixi  resistència  o 

desobediència a les autoritats o als agents de l’espai protegit. 

 
5.    El termini de prescripció de  les  infraccions és de tres anys per a  les molt greus, dos per a 

les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data de comissió de la infracció o, si 
aquesta és continuada, des de la data de realització de l’últim acte en què es consuma. 

 
6.    Article 22. Sancions 
 
1.    L’autoritat competent per a  imposar les sancions corresponents a  les infraccions a què fan 

referència els apartats 1, 2 i 3 de l’article 21 és: 

 
a)    En   el   cas   d’infraccions   lleus,   el   delegat   o   delegada   territorial   del   Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 
b)    En el cas d’infraccions greus, el director o directora general del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca. 

 
c)  En  el  cas  d’infraccions molt  greus,  el  conseller  o  consellera  d’Agricultura, Ramaderia  i 

Pesca. 

 
2.    La  quantitat  de  les  multes  corresponents  a  les  infraccions  administratives  a  què  fan 

referència els apartats 1, 2 i 3 de l’article 23 és: 
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a)   D’entre 100 i 6.000 euros, en el cas d’infraccions lleus. 

 
b)   D’entre 6.001 i 60.000 euros, en el cas d’infraccions greus. 

 
c)  D’entre 60.001 i 300.000 euros, en el cas d’infraccions molt greus. 

 
3.    La  imposició de  les sancions fixades per aquesta Llei es  regeix per  la normativa vigent en 

matèria de procediment sancionador. 

 
4.    La  imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta llei no exclou la  indemnització pel 

valor dels exemplars en el cas d’espècies protegides, ni  la responsabilitat civil ni  l’eventual 
indemnització  de  danys   i  perjudicis,   inclosa   la  reparació  dels  danys  mediambientals 
causats. 

 
5.      La  resolució  sancionadora dels  expedients  de  comissió  d’infraccions  greus  i molt  greus 

comporta,  a  més  de  la  sanció  pecuniària  corresponent,  la  suspensió  de  l’activitat  i  la 
revocació de  les  autoritzacions atorgades durant un  termini que pot  ésser des de 6  dies 
fins a la retirada definitiva. 

 
Article 23. Mesures provisionals 

 
Un  cop  incoat  l’expedient  sancionador,  l’òrgan  competent per  a  resoldre’l, a  proposta de  la 
persona instructora i per mitjà d’una resolució motivada, pot adoptar les mesures provisionals 
que calguin per a assegurar que la resolució que es pot dictar preservi els interessos generals. 

 
Article 24. Execució forçosa 
 
El departament competent en matèria de medi ambient ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a restaurar la realitat física alterada o transformada a conseqüència de  l’actuació il∙legal i, 
si  no  es  repara  el  dany  o  no  es  paga  la  indemnització en  el  termini  establert, pot  imposar 
multes  coercitives  de  fins  a  6.000  euros,  reiterades  en  espais  de  temps  suficients  per  a 
acomplir el que ha estat ordenat, sens perjudici de  l’execució subsidiària per  l’Administració i 
amb càrrec a la persona infractora. 

 
 
 
 

Capítol V. Informació i educació ambientals 
 

Article 25. Informació́ i educació́ ambientals 

 
En l’àmbit del Parc Natural hi tenen caràcter preferent les activitats d’educació ambiental i les 
de coneixement i estudi de l’entorn. 

 

 
1.    Els  òrgans  rector   i  gestor  del  Parc  Natural  han  d'impulsar  accions  de  sensibilització 

ciutadana i de divulgació́ del coneixement i de la recerca que s’hi fa i promoure programes 

d’interpretació́  i  educació́  ambiental  sobre  els  valors  geològics,  faunístics,  botànics, 
ecològics, paisatgístics, etnològics i socioculturals del Parc Natural. 

 
2.    Els òrgans rector i gestor del Parc Natural han d’impulsar directament l’educació ambiental 

en l’àmbit del parc Natural. 
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Disposicions addicionals 
 
Primera 
 
El  Pla  de  protecció del medi natural  i  del  paisatge del  Parc Natural del Montseny al  que  es 
refereix  l’article 12 ha de recollir  les prescripcions i recomanacions que derivin de  la figura de 
Reserva  de   la  Biosfera,  del  Programa  Maba  de   la  UNESCO,  així  com  de  qualsevol  altra 
designació d’espai protegit de rang internacional. 

 
Segona 

 
Els departaments competents de la Generalitat de Catalunya han de quantificar, en un període 
màxim de 3 anys, el balanç detallat dels aqüífers vinculats al massís del Montseny oficialment 
delimitats  i  realitzar,  en  base  als  resultats obtinguts, un  pla  de  gestió  i  control de  totes  les 
extraccions de  les diferents conques per tal de garantir el bon estat dels esmentats aqüífers  i 
dels  ecosistemes  associats  del  Parc  Natural,  i  declarar,  si  s’escau,  les  figures  de  protecció 
adients. 

 
Tercera 
 
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, conforme al que preveuen els articles 76 i 77 de 
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

 
Quarta 

 
El Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny al que es 
refereix l’article 10 s’ha d’elaborar i aprovar en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. 

 
 

 
Disposicions transitòries 

 

Primera. Regulació́ de les obres permeses dins l’àmbit del Parc Natural 
 
1.     Mentre el  Pla  especial de  protecció́ del medi  natural  i  del  paisatge  a  què  fa  referència 

l’article  10  no  estableixi  la  regulació  de  les  edificacions  i  les  instal∙lacions  anteriors  a  la 
promulgació de  la Llei que siguin disconformes amb les disposicions, al Parc Natural hi són 
permeses obres de conservació, de reparació, de millora i de rehabilitació que no impliquin 
ampliacions ni augment de volum, d’acord amb el que disposa aquesta llei. 

 
2.    Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, mentre no entri en vigor el Pla de protecció del 

medi  natural  i  del  paisatge,  l’ampliació  màxima  admissible  dels  edificis  existents, 
degudament justificada per necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos 
és: 

 
a) L’increment del 10% de sostre i del volum existent de  l’edificació principal, amb un màxim 

de 50 metres quadrats, en el cas d’edificacions d’ús d’habitatge no vinculat a explotacions 
agràries 
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b)  L’increment del 20% del sostre i del volum existent de  l’edificació principal, per a  la resta 

d’usos admesos. 

 
Segona. Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 

 
Les autoritzacions, les llicències o qualsevol títol habilitant per a exercir activitats en l’àmbit del 
Parc Natural del Montseny que són vigents en el moment de  l’entrada en vigor d’aquesta  llei 
s’han  d’adaptar  als  preceptes  que  conté,  en  la  forma  i  els  terminis  establerts  per  l’òrgan 
competent. Quedaran en  suspensió  les autoritzacions  i  llicències no atorgades en el moment 
d’entrada d’aprovació de  la següent llei, fins que  l’òrgan competent es pronuncií sobre la seva 
adequació als preceptes legals inclosos en aquesta. 

 
Tercera. Moratòria de noves concessions d’aigua 
 
Mentre  no  es  dugui  a  terme  el  balanç  i  les  accions  associades  esmentades  a  la  disposició 
addicional tercera, sempre en el període màxim previst de tres anys, s’estableix una moratòria 
per  la  qual  no  es  poden  autoritzar,  dins  el  Parc  Natural,  noves  concessions  d’aigua,  ni 
l’increment del  volum extret, per  a  cap ús  llevat de  l’abastament per  a  aigua de boca  i  l’ús 
agrícola i ramader dins l’àmbit del Parc Natural, ni nous aprofitaments d’aigües minerals. 

 
Quarta. Règim jurídic transitori dels òrgans gestors i rectors 

 
1.    L’acte  de  constitució  dels  òrgans  previstos  per  la  llei  extingeix  els  actuals  Consell 

Coordinador  i  Comissió  Consultiva.  Aquests  exerciran  les  funcions  de  l’òrgan  rector  del 
Parc Natural fins que aquest no es constitueixi. 

 
2.   El  termini per  constituir els òrgans previstos per  aquesta  llei  és d’un any des de  la  seva 

entrada en vigor. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


