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MOCIÓ DE LA CUP POBLE ACTIU (CUP-PA) DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DEL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY (SUBSTITUEIX A LA PRESENTADA AMB CSV 
9ca7d578e68af579546f) 

Atès que el 16 de desembre de 2016 ha estat dictada per la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem la Sentència que determina la 
nul·litat de ple dret de l’actual Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc del Montseny i que com a conseqüència passa a estar vigent 
l’anterior Pla Especial dels anys 1977 i 1978 pels municipis barcelonins i 
gironins respectivament, però deixen d’estar especialment protegides les més 
de 1.700 hectàrees de l’ampliació aprovada el 2008.  

Atès que el planejament urbanístic dels municipis del Parc es veurà afectat per 
aquesta Sentència en la mesura que les seves normes pel sòl no urbanitzable 
facin remissió al Pla Especial del 2008, i més especialment en les zones de 
l’ampliació del Parc que no estaran ara protegides per cap Pla Especial i poden 
restar com a mer sòl no urbanitzable malgrat els seus valors naturals. 

Atès que l’antic Pla del 77, que ara resta vigent, ja era a l’inici del segle XXI un 
instrument superat per les noves normatives sectorials que han anat entrant en 
vigor.  

Atès l’objectiu de mantenir les actuacions de les diputacions en l’àmbit de tota 
la Reserva de la Biosfera del Montseny, que abasta la quasi totalitat de la 
superfície dels municipis del Parc, i mantenir la protecció en les 1.700 
hectàrees que van ser objecte de l’ampliació del 2008. 

Atesa la Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona de 23 de febrer 
de 2017.  

Atesa la finalitat de mantenir viu el projecte territorial del Parc del Montseny. 

Per tots els motius exposats, la CUP Poble Actiu (CUP-PA) proposa al ple de la 
Diputació de Barcelona l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER. Fomentar l’aprovació del nou decret de Declaració del Parc Natural 
del Montseny i l’estudi d’impacte ambiental estratègic, que atribueixi la gestió 
del Parc Natural del Montseny a les Diputacions de Barcelona i Girona.   



SEGON. Que aquest decret mostri la ferma voluntat i predisposició de la 
Diputació de Barcelona per treballar coordinadament amb la Generalitat de 
Catalunya, els propietaris forestals, les organitzacions de defensa i protecció de 
l’espai natural, i d’assolir un ampli consens, tant des del punt de vista social 
com institucional.  

TERCER. Iniciar els treballs per a l’aprovació d’un nou Pla Especial de 
Protecció del Montseny que inclogui i desenvolupi l’ordenança d’usos del Parc 
Natural amb l’horitzó de tenir l’aprovació inicial abans d’un any.   

QUART. Demanar a l’òrgan competent per a l’aprovació del pla especial, la 
suspensió cautelar i provisional de l’atorgament de llicències, tant d’obres, 
edificació, parcel·lació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions 
(exceptuant obres de manteniment o rehabilitació de construccions ja existents 
destinades a habitatge o a dependències pròpies d’activitats agrícoles i 
ramaderes), així com de la instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets 
de llicències dins l’àmbit de tota la Reserva de la Biosfera del Montseny fins 
l’aprovació del nou Pla Especial de Protecció del Montseny.  

CINQUÈ. Reafirmar el compromís de la Diputació de Barcelona i del món local 
en relació a la protecció del Parc del Montseny i dels seus valors naturals, i del 
seu patrimoni cultural i paisatgístic, i per oferir el suport tècnic necessari als 
municipis de la demarcació amb la finalitat de garantir que aquesta situació no 
perjudiqui, en cap cas, la voluntat de preservació del massís del Montseny. 

SISÈ. Notificar els acords d’aquesta moció als ajuntaments del Parc del 
Montseny (Aiguafreda, El Brull, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-
Montmany, Fogars de Montclús, La Garriga, Gualba, Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Seva, Tagamanent, Arbúcies, Breda, 
Riells del Montseny, Sant Feliu de Buixalleu i Viladrau), els consells comarcals 
del Parc (Vallès Oriental, Osona i La Selva), la Diputació de Girona, el 
departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i tots els 
grups polítics del Parlament de Catalunya. 

"  2


