DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ARRAN DE LA SENTÈNCIA EN CASSACIÓ 2650/2016 DEL TRIBUNAL
SUPREM, QUE DECLARA NUL DE PLE DRET EL PLA ESPECIAL DEL
PARC DEL MONTSENY APROVAT PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA L’11 DE DESEMBRE DE 2008, I EN DEFENSA DE LA
PRESERVACIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY

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. 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.
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.
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, si bé els
valors naturals i culturals del Montseny, el desenvolupament sostenible del territori del
Parc i el seu ús públic al servei de la societat, continuaran garantits per la gestió de les
Diputacions de Barcelona i Girona fonamentada, a més de, en el Pla Especial del 77 i
del decret de declaració del Parc Natural del Montseny 105/87, decret que actualment
es troba en fase avançada de renovació, en les normes sectorials que, majoritàriament
procedents de la legislació de la Unió Europea, protegeixen el medi natural i pels nous
planejaments urbanístics municipals que han estat aprovats. Ambdues Diputacions
també mantindrem les nostres actuacions 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
finalment, també volem mantenir la protecció en les 1.700 hectàrees que van ser
objecte de l’ampliació del 2008.
Per tot això, i amb la finalitat de mantenir viu el projecte territorial del Parc del
Montseny, des de la Diputació de Barcelona expressem la nostra ferma voluntat i
predisposició de 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, per tal
d’aprovar, com més aviat millor, el nou decret de Declaració del Parc Natural del
Montseny i l’estudi d’impacte ambiental estratègic, que atribueix la gestió del Parc
Natural del Montseny a les Diputacions de Barcelona i Girona, i per iniciar els treballs
per a l’aprovació d’un nou Pla Especial de Protecció del Montseny.

Així mateix, refermem 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.
Es notificarà aquesta declaració als ajuntaments del Parc del Montseny, els consells
comarcals del Parc, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de febrer de 2017

