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1 ANTECEDENTS
El Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera l’any 1978, dins del Programa MaB
de la UNESCO. Des d’aleshores els límits de la Reserva de la Biosfera coincideixen
amb els del Pla especial dels anys 1977/1978 i la seva zonificació amb les zones que
establia l’esmentat Pla especial. L’any 2008, però, l’aprovació d’un nou Pla especial de
protecció del medi natural i el paisatge del Parc del Montseny defineix un nou àmbit
per el Parc Natural del Montseny, superior a l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del
Montseny.
D’altra banda, el concepte de Reserva de la Biosfera ha anat evolucionant. A les
portes del s.XXI es va veure la importància d’incorporar, tal i com el mateix nom
programa MaB (Man and Biosphere: Home i Biosfera) indica, el paper de l’home en
equilibri amb el Medi Natural en el paradigma les Reserves de la Biosfera. Aquest nou
marc conceptual s’integra en l’aprovació de l’Estratègia de Sevilla a l’any 1995,
promulgat al congrés mundial de Reserves de la biosfera. Els nous objectius principals
de les noves directrius es poden resumir:
•

Garantir la conservació de la Biodiversitat biològica natural i cultural.

•

Ser un model en la ordenació del territori i el desenvolupament sostenible.

•

Ser útils en la investigació, observació permanent, educació i capacitació.

A l’estat espanyol, l’aprovació dels plans d’acció de Madrid i del Montseny, configuren
les determinacions bàsiques per a adaptar-se l’Estratègia de Sevilla.
En aquest sentit, s’ha pronunciat el Consell Internacional de Coordinació del Programa
Mab de la UNESCO que, en la seva sessió XXII celebrada a Paris, entre els dies 31 de
maig i 4 de juny de 2010, va establir l’any 2013 com a data límit per tal que els estats
membres adaptin les seves reserves de la biosfera al marc estratègic de Sevilla.
A l’estat espanyol, s’ha avançat considerablement en la creació de models més
complexes de reserves de la biosfera (Sierra de las Nieves, Menorca, Lanzarote, La
Palma, etc) que han permès superar la fase inicial en la qual, bàsicament, es produïa
una identificació entre la figura “Reserva de la Biosfera” i la figura “parc natural”, com
succeeix, actualment, en el cas del Parc del Montsen i Reserva de la Biosfera del
Montseny.
Tot plegat ha dut a l’administració del Parc natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, en aquest cas la Diputació de Barcelona, a promoure:
•

una adaptació, i en aquest cas implica una ampliació, dels límits actuals que
permetin incloure el gruix de població humana suficient de cara a permetre assajar
el model de ordenació del territori i desenvolupament sostenible;

•

redefinició de les zones de la reserva actual ;

•

plantejar una revisió en profunditat dels objectius i programes de gestió de la
Reserva de la Biosfera.

Donant compliment a l’acord adoptat en la sessió del Consell Coordinador del Parc del
Montseny, celebrat el 17 de juny de 2010, la direcció del Parc ha dut a terme una
ronda de consultes, en relació amb aquest tema, amb la totalitat dels Ajuntaments del
Parc, en la qual s’ha fet palès que de manera pràcticament unànime (tant sols es
podria assenyalar una única “abstenció”, però cap oposició) tots els ajuntaments s’han
pronunciat inicialment de manera favorable a revisar els límits de la Reserva de la
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Biosfera, bo i reconeixent les dificultats de tipus administratiu i organitzatiu que això
pot comportar.
Val la pena recordar que la figura “Reserva de la Biosfera” comporta un reconeixement
internacional, doncs, en darrera instància, la declaració i el seguiment correspon a la
UNESCO, organisme de les Nacions Unides, a través del Consell Internacional de
Coordinació (CIC). A l’estat espanyol, l’òrgan que exerceix les funcions de coordinació
i tramita les propostes de declaració o modificació de les reserves de la biosfera és el
Comitè MaB espanyol, dins del qual estan representats els governs de les Comunitats
Autònomes; en el cas de Catalunya a través d’un representant del Departament
d’Agricultura i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A més, el Comitè MaB
espanyol ha creat un instrument de coordinació de les reserves, que és el “consell de
gestors”, on està representada la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Finalment, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí del govern espanyol ha
recollit, dins de la seva estructura, una unitat administrativa que s’ocupa de la
coordinació de les reserves de la biosfera, donant suport així al Comitè MaB. D’altra
banda, aquest mateix ministeri, a través de la Direcció General de Desenvolupament
Rural, ha reconegut les reserves de la biosfera com a zones prioritàries per a la
destinació de fons europeus per al desenvolupament sostenible. Això ha permès a la
Reserva de la Biosfera del Montseny comptar amb una finançament complementari
mitjançant un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i
Marí.
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2 METODOLOGIA
L’objectiu inicial del present treball és elaborar un dossier documental a presentar a la
UNESCO sobre la proposta d’adaptació de la actual Reserva de la Biosfera del
Montseny a les noves directrius de la UNESCO definides en la Estratègia de Sevilla
(1995).
Per assolir aquest objectiu proposats per Diputació de Barcelona de cara a adaptar-se
a les noves directrius, ha estat necessari realitzar un procés de recopilació
d’informació que ajudi a:
•

Definir una nova delimitació que incorpori la relació Home i Natura per tal
d’assajar una ordenació del territori sostenible amb el medi natural i el
desenvolupament socioeconòmic del territori.

•

Definir una nova zonificació.

•

Definir unes noves directrius de gestió i plans d’acció.

A més, tal i com defineixen també les noves directrius de la UNESCO és
imprescindible la implicació de tots els actors que conformaran la Reserva de la
Biosfera, per tant també s’ha realitzat una tasca d’informació i comunicació amb tots
els agents implicats dels municipis que conformen els nous límits de la Reserva de la
Biosfera proposada.
Finalment, a partir de l’anàlisi de la informació recopilada i el recull d’informació a partir
del procés de participació ciutadana s’han pogut elaborar les conclusions i propostes
detallades d’adaptació de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Per a tirar endavant tot el procés, s’han definit 4 fases ben diferenciades:
•

Recopilació de la informació per a tot l’àmbit de la Reserva de la Biosfera
proposada.

•

Integració i anàlisis de la informació recopilada.

•

Disseny, implementació i aplicació de procediments de participació i consulta
amb la població implicada.

•

Elaborar conclusions i propostes per a la adaptació de la Reserva de la Biosfera
del Montseny a les noves directrius de la UNESCO.

A continuació es descriu detalladament cadascuna d’aquestes fases.

2.1 Recopilació de la informació per a tot l’àmbit de la Reserva
de la Biosfera proposada
A partir dels objectius de l’Estratègia de Sevilla s’ha tipificat diferents temàtiques
d’informació a recopilar dins de la nova proposta de delimitació de la Reserva de la
Biosfera del Montseny: Patrimoni Natural, Cultural, informació socioeconòmica,
polítiques de desenvolupament i medi ambient i també informació general sobre les
Reserves de la Biosfera. A la Taula 2.1.1. es concreta el tipus d’informació que s’ha
recollit per a cadascuna de les temàtiques principals.
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Temàtica Principal

Informació concreta a recollir
Inventaris de flora, fauna i dades ecològiques per
determinar les Entitats de Patrimoni Natural.
PATRIMONI NATURAL
Catàleg d’Entitats amb un elevat interès de
conservació.
Àrees d’interès per a la conservació
Inventari del patrimoni cultural
PATRIMONI CULTURAL
Catàleg d’Entitats de patrimoni cultural d’elevat
interès.
Caracterització.
INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Potencialitat de desenvolupament.
Agenda 21, POUM o altres
POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT Política de desenvolupament sostenible.
I DE MEDI AMBIENT
Integració de polítiques municipals en àmbits
supramunicipals
La Estrategia de Sevilla para las Reservas de la
Biosfera y el Marco Estatutario de la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera (1995).
Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la
Biosfera (2008-2013).
INFORMACIÓ DISPONIBLE EN ELS
Plan de Acción de Montseny (2009-2013) de la Red de
PRINCIPALS PLANS D’ACCIÓ JA
Reservas de la Biosfera española.
EXISTENTS I PLANS D’ADAPTACIÓ
Formulario de propuesta de Reserva de la Biosfera.
D’ALTRES RESERVES DE LA
Febrero 2004.
BIOSFERA
Biosphere Reserve nomination form. Rev. December
2011.
Revisión periódica para Reservas de la Biosfera. Enero
2002.
Periodic review for Biosphere Reserves. Draft rev.
December 2011.

Taula 2.1.1Tipus d’informació recollida per a cadascuna de les temàtiques principals a tractar.

Les principals fonts d’informació han estat:
•

El Parc Natural del Montseny, on es troba totalment englobada la Reserva de la
Biosfera actual.

•

Els municipis implicats en la proposta d’ampliació.

•

Webs de diferents organismes oficials.

La informació procedent del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny es
centra en els següents documents:
•

Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge (2008). Actualment
aquesta informació es troba disponible i consultable al Sistema d’Informació del
Parc (SIMSY). Així doncs s’ha realitzat una recopilació de la informació d’interès
en el propi SIMSY a partir d’un accés directe al Sistema. A partir del Pla Especial
i la seva informació incorporada en el SIMSY es pot trobar tant informació sobre
Patrimoni Natural com dades socieconòmiques dels municipis que conformen el
Parc Natural.

•

Pla de Conservació del Montseny. Conté informació imprescindible sobre el
Patrimoni Natural. S’ha realitzat una recopilació de la informació d’interès a partir
de consultes al document i als tècnics redactors.
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La informació recopilada consisteix en arxius documentals, bases de dades,
cartografia de referència i temàtica.
La informació procedent dels municipis implicats en la proposta d’ampliació s’ha
recopilat a partir de reunions amb els respectius ajuntaments. A l’inici del projecte es
va concertar una reunió amb cadascun dels alcaldes dels 18 municipis implicats per a
donar a conèixer la proposta, iniciar el procés de recopilació d’informació i començar a
definir un procés de participació ciutadana personalitzat per a cada municipi.
En la taula següent es mostra la relació de reunions dutes a terme al llarg de la
primera fase de contacte amb el municipis. Al Municipi del Montseny, pel fet de ser
inclòs plenament dins dels límits actuals de la Reserva de la Biosfera, s’ha mantingut
un contacte directe des del Parc Natural explicant el procés però no ha estat necessari
fer el procés de recopilació d’informació ni de participació ciutadana.
Municipi

Data de Reunió Alcalde

Cànoves

13/01/2012

Josep Lluís López i Carrasco

Sant Pere de Vilamajor

13/01/2012
26/03/2012

Martí Artalejo Ferrer

Sant Esteve de Palautordera

13/01/2012

Salvador Cañellas

Aiguafreda

19/01/2012

Joan Vila Matabacas

Seva

19/01/2012

Èric Vila i de Mas

Brull

19/01/2012

Ferran Teixidó Turner

Sant Feliu de Buixalleu

23/01/2012

Josep Roquet Avellaneda

Breda

23/01/2012

Jordi Iglesias i Salip

Riells

23/01/2012

Josep Manel Tarrida i Martínez

Garriga

30/01/2012

Meritxell Budó i Pla

Tagamanent

31/01/2012

Ignasi Martínez Murciano

Figaró

31/01/2012

Lluch Pelaez

Arbúcies

01/02/2012

Pere Garriga Solà

Gualba

09/02/2012

Marc Uriach Cortinas

Campins

09/02/2012

Andreu Tohà Brunet

Fogars

09/02/2012

Albert Rovira i Rovira

Viladrau

13/02/2012

Francesc X. Bellvehí i Busquets
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Taula 1.1.2. Relació de municipis implicats amb la proposta d’ampliació de la Reserva de la
Biosfera, data de les reunions i nom de l’alcalde corresponent amb qui s’ha mantingut la reunió.

Inicialment, tots els municipis varen estar d’acord amb la proposta plantejada
d’ampliació de la Reserva de la Biosfera i han facilitat el procés de recopilació
d’informació.
Les principals fonts d’informació per a recopilar la informació necessària han estat les
Agendes 21 municipals, tot i que per alguns municipis, en el seu defecte o a més a
més, s’ha obtingut altra informació com: POUM, Plans generals municipal,
Planejaments urbanístics, Plans d’acció, EMAS, PAES (Pacte d’alcaldes que
desenvolupen Plans d’Acció d’Energia Sostenible), catàlegs de Patrimoni, informació
sobre gestió de residus supramunicipal, etc.
La informació que s’ha recopilat correspon a les temàtiques de Patrimoni Natural,
Cultural i informació socieconòmica complementària a la informació obtinguda
directament des del Parc Natural, i també informació sobre polítiques de
desenvolupament i medi ambient.
La informació recopilada en aquest cas ha estat majoritàriament en formats de text:
documents WORD o PDF, a partir dels que ha estat necessari fer una extracció de la
informació rellevant que es mostra en els apartats següents d’aquest document. No
s’ha pogut recopilar cartografia, però, en format de Sistema d’Informació Geogràfica
(SIG).
La informació recopilada en webs oficials es correspon a informació complementària a
les del Parc Natural i els municipis, com poden ser estadístiques generals de població,
ocuapació, dades climàtiques, etc.. Concretament s’han consultat:
•

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

•

Servei el municipi en xifres. Institut d’estadística de Catalunya
(http://www.idescat.cat/emex/). Aquest servei permet consultar les estadístiques
bàsiques de cadascun dels municipis de Catalunya. Per a cada municipi es
proporciona la darrera dada disponible, així com la mateixa xifra per a la seva
comarca i per a Catalunya.

•

CETS-Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny.

•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

•

Fitxes de Caracterització inicial, pressions i Impactes de les Masses d'Aigua
Subterrànies (IMPRESS, 2004). Agència Catalana de l’Aigua.

•

Programa HERMES. Diputació de Barcelona.

•

Inventari del Patrimoni Arqueològic. Generaltiat de Catalunya.

•

Directiva Marc de l'Aigua. Caracterització, Anàlisi de Pressions i Impactes.
Àgència Catalana de l’Aigua. (http://acamap.gencat.cat/impress/egv.php).

•

Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Departament de Territori i
Sostenibilitat.

A més, també s’han consultat la documentació relativa a les noves directrius definides
per les Reserves de la Biosfera com són els documents de l’Estratègia de Sevilla o el
Pla d’Acció de Madrid. En aquest cas s’ha recopilat informació de tipus documental.
A la taula següent es mostra la relació del tipus d’informació a recopilar i la font
d’informació on s’ha extret:
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Tipus d'Informació
Fonts
d'Informació

ALTRES
DESENVOLUP
AMENT I MEDI RESERVES DE
AMBIENT
LA BIOSFERA

PATRIMONI
NATURAL

PATRIMONI
CULTURAL

INFORMACIÓ
SOCIOECONÒMICA

PN MONTSENY

X

-

X

-

MUNICIPIS

X

X

X

X

-

WEBS

-

X

X

-

X

-

Taula 2.1.3. Relació entre el tipus d’informació a recopilar i la font d’informació utilitzada. Les creus
indiquen que s’ha pogut obtenir la informació i els guions indiquen que no.

2.2 Integració i anàlisis de la informació recopilada
S’han dissenyat instruments per integrar tota la informació recopilada com són una
base de dades per a integrar la informació de caràcter documental i un SIG per a la
informació de caràcter cartogràfic. En els dos casos s’ha dissenyant un arbre de
directoris adequat amb capacitat d’ampliació i escalabilitat.
El Sistema d’informació dissenyat és un sistema d’informació que inclou tant la
informació documental com cartogràfica i s’anomena: el Sistema d’Informació de la
Reserva de la Biosfera del Montseny (SIRBM). La seva estructura parteix dels
mateixos criteris bàsics establerts per desenvolupar el Sistema d’Informació del
Monsteny (SIMSY).
La informació recopilada al mateix Parc Natural, majoritàriament existent al SIMSY
s’ha pogut integrar de manera senzilla al nou SIRBM. Poseriorment, la informació
recopilada a partir dels municipis ha estat necessari filtrar-la i tractar-la prèviament a la
incorporació al SIRBM. Finalment, la informació de referència per a la adaptació de la
Reserva de la Biosfera a les directrius de la UNESCO també s’ha integrat al SIRBM.
Tota la informació recopilada s’ha analitzat detalladament, s’han agrupat en els
principals eixos temàtics d’informació a recopilar i s’han elaborat taules resum que es
mostren als següents apartats d’aquest document.

2.3 Disseny, implementació i aplicació de procediments de
participació i consulta amb la població implicada
Una vegada realitzat el procés de recopilació d’informació i iniciat el procés d’anàlisis
s’han realitzat sessions de participació ciutadanes en cadascun dels municipis
implicats en l’ampliació, així com sessions informatives als directius i tècnics del Parc
Natural del Montseny i actual Reserva de la Biosfera.
L’objectiu d’aquestes sessions informatives ha estat informar a la població implicada
en el procés d’ampliació sobre la proposta d’ampliació, les conseqüències així com els
beneficis i compromisos que caldria assumir. També s’ha informat de tot el procés a
seguir per a fer efectiva la proposta d’ampliació. Alhora, aquest procés participatiu
també ha servit per a recopilar les inquietuds de la població, dubtes i informació
complementària per alguns dels municipis.
Les sessions informatives es varen plantejar des d’un inici en les reunions amb els
alcaldes de cara a organitzar-les segons les necessitats concretes de cada municipi.
En algun cas s’ha realitzat més d’una sessió informativa (p.e. una per entitats o per als
regidors de l’ajuntament i una altra per a tota la població). A més, per alguns municipis
s’ha publicat un petit article explicatiu en revistes municipals. Cadascun dels municipis
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s’ha responsabilitzat de fer difusió del procés, així doncs hi ha hagut diferents
fórmules: vans oficials en la cartellera de l’ajuntament, cartes a cada casa i/o anunci
via web de l’ajuntament.

Figura 2.3.1. Exemples de cartells preparats pels municipis per informar sobre la sessió
informativa. A l’esquerra correspon al municipi d’Aiguafreda i a la dreta el municipi del Figaró-Montmany.

Per acompanyar el procés participatiu s’ha elaborat un blog: http://rbmontseny.ctfc.cat/
amb informació sobre la proposta d’ampliació així com el procés oficial a seguir.
Aquest conté informació complementària sobre Reserves de la Biosfera en general i
un apartat participatiu, aprofitant la tecnologia web 2.0 on els visitants del blog poden
fer arribar les seves aportacions. A la
Figura 1 es mostren algunes captures de
pantalla del blog 2.0. El blog ha rebut 141 visites de 67 usuaris diferents des del 18 d
‘octubre del 2012 (posada en marxa del blog) fins al 20 de febrer del 2013.

Figura 1.3.2. Alguns exemples del contingut del blog 2.0 creat en el procés participatiu
http:\\rbmontseny.ctfc.cat.
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Figura 2.3.3. Exemple de sessió participativa, el cas de la Garriga

Durant les sessions participatives es duia a terme una presentació explicant què
són les Reserves de la Biosfera, així com quines implicacions tenen i quins
beneficis poden aportar. També es feia un resum personalitzat per a cadascun dels
municipis sobre les característiques naturals, culturals, socieconòmiques i polítiques
de desenvolupament i medi ambient a partir de la informació recopilada per el
municipi.
En la taula següent es mostra la llista de sessions de participació realitzades així
com un resum del nombre d’assistents.
Municipi

Data

Assistents

Fogars Montclús

18/10/2012

2

Gualba

23/10/2012

0

St. Esteve Palautordera

24/10/2012

35

Viladrau

29/10/2012

2

Tagamanent

06/11/2012

15

La Garriga

13/11/2012

25

Campins

15/11/2012

19

Sant Pere Vilamajor

16/11/2012

20

Cànoves i Samalús
Amb tots els regidors ajuntament 10/05/2012

7

Amb les associacions 05/06/2012

15

Població 20/11/2012

10

Aiguafreda

22/11/2012

15

Brull i Seva

27/11/2012

12

Breda

29/11/2012

6

Arbúcies

03/12/2012

5

Riells i Viabrea

04/12/2012

6

Figaró

17/12/2012

15

Taula 2.3.1. Relació sessions informatives i participatives per a cada municipi, així com el nombre
d’assistents en cadascuna
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2.4 Elaborar conclusions i propostes per a la adaptació de la
Reserva de la Biosfera del Montseny a les noves directrius
de la UNESCO
Una vegada analitzada tota la informació recopilada s’ha pogut acabar de definir i
justificar la proposta de nova delimitació i la zonificació de la Reserva de la Biosfera
del Montseny. A partir de la informació recollida també s’ha pogut elaborar i adaptar el
programa d’actuacions així com descriure els seus òrgans i instruments gestió. Al llarg
de tot el procés s’ha mantingut el contacte amb el comitè científic assessor de la
Reserva de la Biosfera. En els següents apartats es descriuen més detalladament les
conclusions i propostes d’adaptació a les noves directrius de la UNESCO.
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3 REVISIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DE LA
PROPOSTA
3.1 Justificació i necessitat de revisió
L’aprovació d’un nou Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc
del Montseny l’any 2008 juntament amb la la resolució de la XXII sessió del Consell
Internacional del Programa Mab de la UNESCO comporta necessàriament una revisió
dels límits, zonificació i programes de gestió de la Reserva de la Biosfera del
Montseny, declarada inicialment l’any 1978 dins del Programa MaB de la UNESCO.
D’ençà, els límits de la Reserva de la Biosfera han coincidit amb els del Pla especial
dels anys 1977/1978 i la seva zonificació amb les zones que establia l’esmentat Pla
especial.
D’altra banda, l’aprovació de l’Estratègia de Sevilla, al congrés mundial de Reserves
de la biosfera, l’any 1995, configura un nou marc conceptual per a la creació i gestió
de reserves de la biosfera i, a l’estat espanyol, l’aprovació dels plans d’acció de Madrid
i del Montseny, configuren les determinacions bàsiques per a adaptar-se l’Estratègia
de Sevilla.
En aquest context, les administracions del Parc natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, proposen, no sols una
adaptació, obligada, dels límits i les zones de la reserva actual, sinó també aprofitar la
oportunitat per a plantejar una revisió en profunditat dels propis límits i dels objectius i
programes de gestió de la Reserva de la Biosfera.
Val la pena recordar que la figura “Reserva de la Biosfera” comporta un reconeixement
internacional, doncs, en darrera instància, la declaració i el seguiment correspon a la
UNESCO, organisme de les Nacions Unides, a través del Consell Internacional de
Coordinació (CIC). A l’estat espanyol, l’òrgan que exerceix les funcions de coordinació
i tramita les propostes de declaració o modificació de les reserves de la biosfera és el
Comitè MaB espanyol, dins del qual estan representats els governs de les Comunitats
Autònomes; en el cas de Catalunya a través d’un representant del Departament
d’Agricultura i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A més, el Comitè MaB
espanyol ha creat un instrument de coordinació de les reserves, que és el “consell de
gestors”, on està representada la Reserva de la Biosfera del Montseny.

3.2 Iniciativa, criteris i objectius de la revisió
Com a hipòtesi de sortida i d’acord amb les noves directrius de la UNESCO, la revisió
dels límits hauria de comportar la inclusió de la totalitat dels termes municipals dels
divuit municipis del Parc, és a dir, passar de les poc més de trenta mil hectàrees
actuals a més de cinquanta mil hectàrees. Així com passar d’una població de poc més
de 1000 habitants dins de la Reserva actual a més de 50.000 habitants.
La revisió la Reserva de la Biosfera ha de fonamentar-se en la coordinació de les
polítiques municipals i de l’administració del Parc del Montseny i ha d’afavorir la
captació i administració dels recursos derivats de la condició de Reserva de la
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Biosfera, mitjançant la contribució al finançament de projectes d’àmbit municipal o
supramunicipal.
Els principals objectius del projecte d’ampliació de la Reserva de la Biosfera són:
1 - Complir les exigències del Programa MaB.
2 - Proposar estratègies de desenvolupament sostenible en la nova zona a incorporar,
on hi ha la major part de població i activitat socieconòmica.
3 - Promoure programes d'investigació i observació.
4 - Desenvolupar programes d'educació i capacitació.
5 - Dur a terme activitats cooperatives amb altres reserves de la biosfera.
6 - Integrar els instruments de gestió existents:
- Plans de gestió dels espais naturals protegits.
- Plans de gestió de la Xarxa Natura 2000.
- Plans urbanístics.
- Directrius territorials.
- Planificació hidrològica.
- Altres instruments de planificació territorial.
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4 PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE LA RESERVA
El Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera l’any 1978. Tenint en compte que
el programa Home i Biosfera de la UNESCO va ser inicial l’any 1971, va ser una de les
primeres Reserves de la Biosfera a nivell mundial. Els límits de la Reserva de la
Biosfera del 1978 coincidien amb els límits de l’antic àmbit del Parc Natural del
Montseny. Actualment han evolucionat tant el concepte i límits de Parc Natural del
Montseny com el concepte i directrius de les Reserves de la Biosfera definides per la
UNESCO.
Per una banda l’àmbit del Parc Natural del Montseny descrit en el Pla Especial del
2008 és més gran que l’àmbit actual de la Reserva de la Biosfera del 1978. Aquesta
discordança en sí ja planteja la necessitat d’ampliar els límits de la Reserva de la
Biosfera del Montseny com a mínima als límits que defineix el Pla Especial del 2008.
Per altra banda, les noves directrius de la UNESCO, tal i com s’han vingut explicant en
els apartats anteriors, assumeixen una major integració de l’home i les seves activitats
socioeconòmiques dins del marc de Reserves de la Biosfera, cercant un punt
d’equilibri entre les funcions de conservació i el desenvolupament sostenible de les
poblacions que habiten aquestes Reserves. Els límits actuals de la Reserva de la
Biosfera del Montseny deixen fora el gruix important de població i, per tant, ’activitat
socieconòmica.
Així doncs, per tal de poder incloure aquesta evolució de concepte en els dos sentits,
es proposa ampliar els límits de la Reserva de la Biosfera del Monseny als límits dels
18 municipis que la conformen (Figura 4.1). D’aquesta manera s’adequaran els límits
de zones potencialment dedicades a la conservació dins de les Reserves de la
Biosfera d’acord amb el que actualment té un paper de conservació prioritari segons el
nou Pla Especial i, també es compliran els objectius d’integrar les activitats
socieconòmiques de la població de la Reserva de la Biosfera.
La Reserva de la Biosfera del Montseny actual té una superfície de 29334,96 ha. La
nova proposta de delimitació abastarà una superfície de 50166,63 hectàrees i tindrà
una població total d’uns 50000 habitants (Taula 4.1.). Els municipis que actualment
tenen part de la seva superfície dins la Reserva de la Biosfera del 1978 estan seguint
des de fa temps unes polítiques de desenvolupament sostenible i medi ambient
d’acord amb les directrius de la UNESCO. Així doncs, incloure la seva totalitat dins els
límits de la Reserva de la Biosfera no suposaria un canvi en la seva gestió habitual del
territori i de les activitats socieconòmiques. A més, suposaria un reconeixement a la
trajectòria seguida des de fa anys.
Amb la nova proposta de límits queden satisfets les tres funcions principals que han de
complir les Reserves de la Biosfera segons la UNESCO:
•

funció de conservació per protegir els recursos genètics, les espècies, els
ecosistemes i els paisatges,

•

funció de desenvolupament, per tal de promoure un desenvolupament econòmic i
humà sostenible,
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funció de suport logístic, per donar suport i encoratjar activitats d’investigació,
d’educació, de formació i d’observació permanent relacionada amb les activitats
d’interès local, nacional i mundial encaminades a la conservació i el
desenvolupament sostenible.

•

N

Viladrau

Seva

Arbúcies

Seva

el Brull

Aiguafreda
Riells i Viabrea

Montseny

Sant Feliu de Buixalleu

Tagamanent
Breda

Fogars de Montclús
Gualba
Campins

Figaró-Montmany

Sant Pere de Vilamajor
Sant Esteve de Palautordera
Cànoves i Samalús

la Garriga

Àmbit de la Reserva de la Biosfera del 1978
Àmbit del Pla Especial del Montseny 2008

0

Proposta àmbit d'ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny 2013

5000 m

Figura 4.2 . Mapa de delimitacions del la Reserva de la Biosfera del Montseny del 1978 (línia blava) amb el límit del
Parc Natural del Montseny segons el Pla Especial del 2008 (verd clar) i proposta d’ampliació de la Reserva de la
Biosfera actual (zona taronja). Es pot veure que la superfície de la Reserva de la Biosfera del 1978 és inferior als límits
del Parc Natural (2008) i que alhora la major part de nuclis de població (gris) queden fora de lar Reserva inicial i inclús
dels nous límits del Parc Natural.
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Taula 4.1. Municipis que conformaran la nova Reserva de la Biosfera del Montseny, superfície dels municipis dins del
Parc Natural, dins la Reserva de la Biosfera actual, població de cada municipi i densitat de població.

Municipi
Aiguafreda
Arbúcies
Breda
Campins
Cànoves i Samalús
El Brull
Figaró i Montmany
Fogars de Montclús
Gualba
La Garriga
Montseny
Riells i Viabrea
Sant Esteve de Palautordera
*Sant Feliu de Buixalleu
Sant Pere de Vilamajor
Seva
Tagamanent
Viladrau
Total àmbit Reserva Biosfera

Comarca

Sup. total
(ha)

Vallès Oriental
La Selva
La Selva
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Osona
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
La Selva
Vallès Oriental
La Selva
Vallès Oriental
Osona
Vallès Oriental
Osona
3 comarques

789,75
8622,30
501,99
729,13
2919,10
4103,03
1498,90
3971,54
2328,96
1879,80
2676,84
2697,60
1063,92
403,07
3472,20
3040,30
4330,90
5072,72
50102,05

Sup.
%
%
Sup.
Sup. Parc
Ampliació municipi / municipi /
Reserva 77
(ha)
Reserva
Pla
ampliació
(ha)
(ha)
especial Reserva
544,24
543,20
246,55
68,91
31,22
4821,25
4139,10
4483,2
55,92
52,00
107,56
7,09
494,90
21,43
98,59
249,04
207,43
521,70
34,16
71,55
1822,45
1788,20
1130,90
62,43
38,74
3487,87
3488,30
614,73
85,01
14,98
599,37
575,20
923,70
39,99
61,63
3530,44
3521,83
449,71
88,89
11,32
1038,25
846,36
1482,60
44,58
63,66
394,99
339,00
1540,80
21,01
81,97
2676,84
2676,84
0,00
100,00
0,00
1483,67
1432,70
1264,90
55,00
46,89
447,32
321,12
742,80
42,04
69,82
403,07
394,40
8,67
6,51
2,15
2137,21
1766,70
1705,50
61,55
49,12
618,97
612,60
2427,70
20,36
79,85
3900,63
3884,20
446,70
90,07
10,31
2800,73
2790,69
2282,03
55,21
44,99
31063,90
29334,96
20767,09
55,58
41,45

Població
2011

Densitat
(h/km²)

2481,00
6713,00
3781,00
480,00
2818,00
249,00
1112,00
453,00
1312,00
15236,00
314,00
3993,00
2516,00
31,00
4256,00
3412,00
314,00
1102,00
50573,00

314,00
77,98
753,20
65,80
96,50
6,10
74,20
11,40
56,30
810,40
11,70
148,00
236,50
12,40
122,60
112,40
7,20
21,70
91,80

Nota: El total general de la superfície total de la Reserva de la biosfera d’aquesta taula no es correspon exactament
amb la superfície que apareix a la pàgina 14, que és la que s’accepta com a definitiva, perquè les superfícies provenen
de fonts diferents i hi ha diferències en la cartografia i/o metodologia utilitzada per calcular-les.
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5 ZONIFICACIÓ DE LA RESERVA
Les Reserves de la Biosfera per a dur a terme les funcions principals de conservació,
desenvolupament i recolzament logístic s’ordenen espacial i funcionalment en tres
tipus de zones interrelacionades:
•

Zona nucli, es beneficia de la protecció a llarg termini i permet conservar la
diversitat biològica, vigilar els ecosistemes menys alterats i realitzar investigacions i
altres activitats poc pertorbadores (per exemple les educatives). La zona nucli ha
d’estar protegida legalment i ha d’assegurar una protecció a llarg termini del
paisatge, els ecosistemes i les espècies que conté. Ha de ser prou gran per garantir
els objectius de la conservació. Atès que la natura és rarament uniforme i que
tradicionalment hi ha limitacions als usos del territori en moltes parts del món, pot
haver-hi diverses zones nucli en una sola Reserva de Biosfera per assegurar la
cobertura dels diferents tipus de sistemes ecològics presents. Normalment, la zona
nucli no està sotmesa a les activitats humanes, excepte per a la investigació i el
seguiment, i com podria ser el cas, per a usos extractius tradicionals per part de les
poblacions locals o per activitats de recreació.

•

Zona tampó o d’amortiment que generalment envolta les zones nucli o limita amb
elles. S’utilitza per activitats cooperatives compatibles amb pràctiques ecològiques
racionals, com l’educació relativa al medi ambient, la recreació, el turisme ecològic i
la recerca aplicada i bàsica. Les activitats que aquí es desenvolupen estan
organitzades de manera que no siguin obstacle per als objectius de conservació de
la zona nucli, sinó que assegurin la protecció d’aquesta. D’aquí ve la idea de
"amortiment". S’hi pot dur a terme la investigació experimental per trobar formes de
gestió de la vegetació natural, terres de conreu, boscos o pesca, amb la finalitat de
millorar la producció al mateix temps que es conserven els processos naturals i la
diversitat biològica, incloent el sòl, en el màxim grau possible. De la mateixa
manera, a la zona tampó es poden realitzar experiments sobre la rehabilitació
d’àrees degradades. Pot recolzar activitats d’educació, de turisme i de recreació.

•

Zona de transició flexible (o àrea de cooperació). Aquesta zona de transició, és la
zona externa de la reserva, s’hi poden localitzar assentaments humans,
desenvolupar diverses activitats agrícoles, ramaderes, forestals i d’aprofitament de
fauna i flora. Aquí les poblacions locals, organismes de conservació, científics,
associacions civils, grups culturals, empreses privades i altres interessats han de
treballar en conjunt en tasques de gestió i desenvolupament sostenible dels
recursos de la zona per al benefici dels seus habitants. Donat el paper que la
Reserva de la Biosfera ha d’exercir en la gestió sostenible dels recursos naturals de
la regió, la zona de transició té un fort significat social per al desenvolupament de la
mateixa.

La proposta de zonificació en la Reserva de la Biosfera a grans trets estarà formada
per una zona nucli corresponent a les zones de reserva natural i zones d’alt interès
natural, ecològic i paisatgístic definides en el Pla especial del Montseny (2008) i que,
per tant, ja tenen una legislació associada que permetrà complir la funció de
conservació de les Reserves de la Biosfera. La Zona tampó correspondrà a la resta de
Parc Natural del Montseny seguint els límits definits en el mateix Pla Especial i s’hi
incorporaran dues zones fora de l’àmbit del Parc Natural: la riera d’Arbúcies i part dels
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Cingles de Bertí; aquestes zones s’han inclòs dins de les zones tampó perquè són
Xarxa Natura 2000 i precisament l’objectiu d’aquesta xarxa creada per la Directiva
d’Hàbitats de la Unió Europea és fer compatible la conservació d’espècies i hàbitats
naturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, molt d’acord amb les funcions de
les zones tampó. Finalment, les zones de transició correspondrà a la superfície dels
municipis que conformen el Parc Natural del Montseny que resta fora dels límits del
Parc Natural. En aquesta zona és on es concentrarà la major part de poblacions i
activitats socieconòmiques de la Reserva d’acord amb les polítiques de
desenvolupament sostenible i medi ambient que estan duent a terme des de fa anys.
En la figura següent es mostra un mapa de la zonificació proposada per a la Reserva
de la Biosfera del Montseny i a continuació es descriu més detalladament cadascuna
de les zones.
N
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Figura 5.3. Proposta de zonificació de la Reserva de la Biosfera del Montseny. De color verd fosc es
veuen les zones nucli, de color verd clar les zones tampó y de color taronja les zones de transició.

5.1 Zona nucli
Les zones nucli de la Reserva de la Biosfera estan constituïdes per espais d’especial
importància i rellevància per a la conservació de la diversitat biològica. Presenten una
extensió de 9.058,07 ha, el 18,8%de la reserva, el que suposa un increment notable
en relació a la zona nucli anterior (1.077,70 ha), i comprenen les denominades Zones
de reserva natural (ZRN) i les Zones d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic
(ZAINEP) definides en el Pla Especial del Montseny (2008).
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Les zones nucli denominades com a Reserva Natural (ZRN) en el Pla Especial del
Montseny (2008), ocupen una extensió de 2.603,90 ha i corresponen a les zones de
màxima protecció del Parc. Aquestes ZRN són un conjunt d’espais naturals poc
transformats, d’excepcional interès ecològic, paisatgístic i científic. La definició i les
determinacions sobre aquestes àrees tenen per objecte la preservació dels hàbitats,
ecosistemes, comunitats, espècies i altres elements naturals que contenen i que per la
seva raresa, fragilitat, importància o singularitat mereixen una protecció específica i
estricta.
Aquestes àrees constitueixen una bona representació dels sistemes naturals i dels
paisatges més característics i que presenten un millor estat de conservació del Parc.
Per això, l’ordenació d’aquestes zones es basa en l’exclusió de les activitats que
poden alterar la seva evolució natural i només es permeten les actuacions vinculades
directament amb la recerca, l’educació i el manteniment estrictament necessari per
assegurar la conservació dels valors pels quals han estat designades. En aquest
sentit, en moltes d’aquestes zones caldrà dur a terme una gestió activa per a la
conservació, més que deixar simplement que els sistemes naturals evolucionin
lliurement. Així, per exemple, en les àrees de reserva on la freqüentació de visitants és
elevada – principalment a les zones culminals del massís– són necessàries actuacions
d’ordenació i de restauració d’alguns sectors. Així mateix, i donada la sobrepoblació de
senglar existent en el conjunt del Montseny, es proposa mantenir el control d’aquesta
espècie dins de les zones de reserva natural tal i com es fa actualment, incorporant
aquesta activitat als plans d’aprofitament cinegètic, mentre les poblacions de senglar
segueixin estant per sobre de la capacitat de càrrega del medi.
El conjunt de zones de reserva natural incorpora gairebé totes les zones de reserva
natural qualificada incloses en l’antiga Reserva de la Biosfera. El 1987 aquestes zones
també van passar a formar part del declarat Parc Natural per la Generalitat de
Catalunya (Decret 105/1987 de la Generalitat de Catalunya, de 20 de febrer, DOGC
núm. 827, de 10 d’abril de 1987). El 2006 aquestes zones també entren a formar part
de la xarxa Europea Xarxa Natura 2000. Finalment, el 2008, des de la Diputació de
Barcelona i Girona es defineix un nou pla especial en el qual s’estableixen i s’amplien
aquestes zones com a zones de reserva natural.
Hi ha vuit zones de reserva natural amb una extensió de 2.603,90, hectàrees, un
28.74% del total de les zones nucli i un 5,19%de la superfície total de la reserva.
Zones de Reserva Natural incorporades a la Zona Ha
Nucli
Torrent del Clot

18,73

Baga de Collformic

106,95

Matagalls–Sant Marçal

1.116,51

Turó de l’Home–les Agudes

324,54

Turó de Morou–Santa Helena

295,72

Turó de Marmolers

9,18
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Zones de Reserva Natural incorporades a la Zona Ha
Nucli
Puig Drau

334,52

Vallforners

397,75

TOTAL GENERAL

2.603,90

Les Zones d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) ocupen una extensió
de 6.454,17 ha, el 71,25% de les zones nucli i 11,54% del total de la reserva. Aquestes
zones comprenen un conjunt de peces territorials de valor natural notable que
justifiquen un elevat grau de protecció i la intervenció activa per assolir els objectius de
conservació. Inclou ecosistemes, hàbitats, comunitats i espècies de gran interès al
costat de terrenys d’especial vulnerabilitat a l’erosió del sòl o a la degradació dels seus
valors botànics, faunístics, ecològics, hidrològics o paisatgístics. Aquesta zona conté
diversos elements de Interès Comunitari catalogats en la llista d’hàbitats, espècies
amb nivells de conservació prioritari, formacions d’alt interès geològic, etc.. Aquesta
zona alhora envolta i uneix el conjunt de reserves naturals, oferint una zona de
màxima protecció a les àrees de major valor i fragilitat. L’objectiu d’aquesta zona és la
conservació i millora dels ecosistemes, la biodiversitat i la singularitat del paisatge
mitjançant la gestió activa del medi natural.
D’aquesta manera es poden determinar quatre grans àrees com a Zona d’Alt Interès
Ecològic i Paisatgístic, que tenen continuïtat física i constitueixen la zona nucli central
de la Reserva de la Biofera contemplat a nivell normatiu en el Parc Natural:
•

La Calma, des del turó de Tagamanent fins Collformic, incloent els vessants alts i
les capçaleres de les principals conques hidrogràfiques i de sots i rieres més
rellevants des del punt de vista ecològic.

•

El massís del Matagalls, des de Collformic al coll de Sant Marçal, incloent els
vessants alts i les capçaleres de les principals conques hidrogràfiques i de sots i
rieres més rellevants ecològicament.

•

El massís del turó de l’Home i les Agudes, des del coll de Sant Marçal a la collada
Santa Helena, incloent els vessants alts i les capçaleres de les principals conques
hidrogràfiques i els sots i rieres més rellevants ecològicament.

•

La vall de Santa Fe, des del coll de Sesferreres al turó de Morou i la capçalera de
les rieres de Riells i de Gualba.

Així mateix, també s’han incorporat a aquesta zona rius, rierols i cursos d’aigua de la
xarxa hidrogràfica principal, llocs d’interès paisatgístic, geològic o geomorfològic (la
discordança del Brull, el turó de Montsoriu, el turó de Grenys, els cingles del Folló, les
penyes del castell de Montclús i els afloraments de marbres de Gualba) amb presència
d’espècies protegides, hàbitats d’interès comunitari prioritari prioritari segons la
Directiva d’Hàbitats o comunitats vegetals especialment valorades dins l’àmbit del Parc
Natural del Montseny. Així doncs la zona nucli està protegida legalment i assegura una
protecció a llarg termini del paisatge, els ecosistemes i les espècies que conté d’acord
amb la definició de Zona Nucli. També inclou enclavaments agrícoles i finques amb
aprofitaments forestals i ramaders adequats als objectius de protecció d’aquesta zona.
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Inclús, en alguns casos, el manteniment d’aquests usos per a la conservació dels
valors naturals i paisatgístics com a mesures de gestió i foment que poden afavorir la
seva continuïtat.

5.2 Zona tampó
La zona tampó de la Reserva de la Biosfera té una superfície total, segons la
cartografia generada de 22914. ha, el 45,7% del total de la Reserva. Es pot dividir en
tres grans zones:
•

zona central circumdant a les zones nucli,

•

zona oriental definida per la ribera d’Arbúcies (afluent del riu Tordera)

•

zona occidental formada pels Cingles de Bertí.

La zona central (22.005,83 ha) ocupa el 96% de les zones tampó i el 43,9% del total
de la Reserva de la Biosfera. Forma part dels límits actuals de la Reserva de la
Biosfera i pràcticament en la seva majoria correspon al límit actual del Parc Natural
segons el Pla Estratègic del 2008. També forma part de la Xarxa Natura 2000.
Comprèn les zones d’interès natural (ZIN) segons el Pla Especial de 2008, amb
21.739,16 hectàrees, i algunes zones urbanes amb poca o mitjana densitat
d’habitants, 253,76 hectàrees. Les zones definides com d’interès natural inclouen el
conjunt de paisatges i sistemes naturals característics del massís del Montseny que,
pels seus valors naturals i culturals, convé protegir amb caràcter general.
Dins d’aquesta zona hi ha usos agrícoles planificats d’acord amb uns criteris de
planificació i gestió sostenibles. També hi ha aprofitaments forestals i la ramaderia
extensiva, així com les activitats turístiques amb establiments d’hostaleria, en les
seves diferents modalitats, i de restauració, a les edificacions existents.
Dins d’aquesta zona central també hi ha unes zones ‘singulars’ en les quals es preveu
una superior utilització, ja sigui des del punt de vista quantitatiu (és a dir es pot
concentrar un elevat nombre d’usuaris) o qualitatiu (es desenvolupen activitats
singulars, diferents de la resta de la Reserva, de caràcter molt divers en funció de la
localització) i, per tant requereixen un tractament específic.
Per fer compatibles una elevada freqüentació i / o artificialització amb la preservació
dels valors naturals, ecològics i paisatgístics d’aquests paratges singulars, serà
necessària una intervenció "d’acomodació" més elevada que a la resta de la Reserva.
D’això es deriva que aquestes àrees singulars requereixin un tractament específic per
tal d’organitzar i configurar l’espai en funció del tipus d’activitat que es desenvolupi, de
la intensitat d’utilització o del grau d’artificialització que les afecti i del valor natural de
les zones on es localitzin.
La zona occidental correspon a la Ribera d’Arbúcies (52,39 hectàrees), suposa el
0,1% de la zona tampó. Forma part de la Xarxa Natura 2000 i és una zona LIC. El tram
de la Riera d’arbúcies inclosa a la zona tampó es troba compartida entre els termes
municipals d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu. Tot l’espai és de titularitat pública. Les
activitats que s’hi desenvolupen són la pesca esportiva i l’aprofitament de les aigües.
Aquest espai representa un dels sistemes humits i riberencs, d’aigües corrents i
estancades, faunísticament més ric i divers de tot el conjunt Montseny-Montnegre.
L’abundància de peixos, representatius de la fauna mediterrània d’origen europeu, és
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notable, així com la varietat, des de la truita fins l’anguila i d’altres espècies com el
barb comú, la madrilla i la bagra per exemple. Atès el bon estat de conservació dels
sistemes naturals riberencs, constitueix un espai de gran interès faunístic.
És un espai molt fràgil, que pot presentar alguns problemes puntuals, dotat però d’un
règim específic de protecció especial, l’aplicació del qual pot resultar suficient per
garantir-ne la conservació.
La zona oriental correspon a part dels Cingles de Bertí (833,5 hectàrees) que suposen
el 1,66% de les zones tampó. També forma part de la Xarxa Natura 2000, i és una
zona LIC (Llocs d’Importància Comunitària) zona ZEPA (Zones d’Especial Protecció
per a les Aus). Aquesta zona també és una àrea d’especial interès per a la
connectivitat ecològica que afecta el sòl no urbanitzable dels municipis de La Garriga i
de Figaró–Montmany, des de el torrent dels Tremolecs (La Garriga) fins el Sot del
Bac–torrent del Bosc Negre (Figaró–Montmany). Els Cingles de Bertí són d’alt Interès
geològic, amb uns trets geomorfològics i una xarxa hidrogràfica superficial i subterrània
molt destacables. Dins dels cingles de Bertí s’estan duent a terme activitats educatives
alhora que hi ha intineraris excursionistes que permeten la visita de la zona. Per tant hi
pot haver una freqüentació humana important.
En definitiva, l’objectiu de la zona tampó és la conservació d’aquests valors naturals i
paisatgístics, de manera compatible amb l’aprofitament dels seus recursos i el
desenvolupament de l’ús públic, per tant la zona tampó definida compleix amb els
objectius proposats.

5.3 Zona de transició
La zona de transició correspon a la resta de la superfície de municipis que pertanyen a
la Reserva de la Biosfera del Montseny. Aquesta superfície conté la major proporció de
nuclis urbanitzats i activitats econòmiques (agricultura, indústria, activitats extractives,
etc.). Té una superfície de 18194,56 hectàrees. La zona de transició està integrada per
sòl urbà, industrial, infraestructures y sòl agrícola sense cap nivell de protecció
especial tipus Xarna Natura 2000, PEIN o EIN i, per tant, no inclòs tampoc dins del
Parc Natural del Montseny. Correspon a 17 municipis: Arbúcies, Viladrau, la part de
Sant Feliu de Buixalleu inclosa al Pla Especial, Breda, Sant Pere de Vilamajor, Sant
Esteve de Palautordera, Campins, Fogars de Monclús, Cànoves i Samalús, la Garriga,
Tagamanent, Seva, Brull, Riells i Viabrea, Aiguafreda. El municipi de Montseny, que
també forma part de la Reserva, està íntegrament inclòs dins de la zona nucli i la zona
tampó.
Els municipis components de la reserva des d’antany estan molt implicats en la gestió
del Parc i formen part de l’òrgan gestor. La seva implicació es fa notar en les polítiques
de gestió del propi municipi. Pràcticament la totalitat de municipis que conformaran la
Reserva tenen una Agenda 21 on han assumit compromisos de desenvolupament
sostenible. Tots els municipis estan adherits a la carta de Turisme Sostenible i alguns
formen part del Pacte d’Alcaldes i alcaldesses PAES assumint compromisos de seguir
una política d’emissions. Les activitats econòmiques més representatives estan molt
arrelades al territori, practicant així formes de turisme rural o turisme verd, explotacions
agrícoles i ramaderes sostenibles i respectuoses amb el territori, el teixit industrial és
ampli en aquesta zona i actualment té presència en sectors com la producció i
embotellament d’aigua, ceràmica, fabricació de mobles i transformació de metall. La
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majoria de municipis també disposen d’un POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal) que regula el creixement urbà tenint en compte l’entorn on es troben i
consegüentment limitant el creixement, encara que algun municipi s’ha vist més afectat
pel fort creixement urbà de les últimes dècades i, en algun cas molt puntual, s’ha
arribat als límits que es podria esperar. De tota manera, tots els municipis han rebut
amb molt interès la possibilitat de formar part de la Reserva de la Biosfera en la seva
totalitat i estan disposats a assumir els compromisos que això comporta i, en cas que
es necessari, corregir o redirigir algunes polítiques de desenvolupament municipal.
La zona de transició està dividida en quatre regions ben diferenciades:
•

La Vall del Congost

•

La Plana del Vallès

•

Montseny - Guilleries

•

Osona - Plana de Vic

La Vall del Congost suposa el límit oriental de la Reserva de la Biosfera. Formada
pels municipis de Aiguafreda, Figaró, la Garriga i Tagamanent (Vallès Oriental). Entre
els quatre municipis hi ha una població de aproximadament 18000 habitants i una
superfície de 3000ha dins de la zona de transició que correspon a 60% de la superfície
dels quatre municipis.
El seu eix principal és el Riu Congost que separar amb una gorja estreta, tal i com
indica el seu nom, el massís del Montseny dels cingles de Bertí de nord a sud. És un
connector ecològic entre els dos massissos. Ha rebut fortes pressions antròpiques: per
una banda la Vall del Congost ha estat des d’antany un eixos de comunicació
important entre les Planes del Vallès i la Plana de Vic, que en termes més generals ha
permès comunicar la Zona Metropolitana amb la Catalunya Central arribant fins a
Pirineus. Actualment hi ha una autovia bastant transitada i un ferrocarril. També ha
sofert pressions urbanístiques doncs la població resident s’ha situat en una franja de
territori urbanitzable no molt gran, molt propera al curs fluvial en alguns casos. La
Garriga i Aiguafreda varen ser zones d’estiueig d’algunes famílies burgeses de
Barcelona (a començaments del segle XX) atrets pel termalisme. Mes recentment han
suposat uns dels municipis on ha anat a viure gent de Barcelona i zona metropolitana
fugint dels preus elevats de l’habitatge en la seva zona. També ha sufert pressions
industrials: en la zona del Congost es poden trobar indústries de la pell, del gres i de
teixits. També destaquen algunes explotacions minerals degut a les característiques
geològiques de la zona. A banda de les zones més urbanitzades hi ha punts d’interès
natural importants i el turisme és una font d’ingressos important. Tot i les pressions
rebudes, els municipis del Congost s’han mantingut ferms a un desenvolupament
sostenible, han seguit polítiques mediambientals molt en acord amb la línia i les
funcions de les zones de transició de les Reserves de la Biosfera.
La Plana del Vallès correspon a la vesant sud de la Reserva de la Biosfera. Formada
pels municipis de Cànoves i Samalús, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de
Palautordera, Fogars de Monclús, Campins, Gualba, Riells i Viabrea i Breda (Vallès
Oriental). Té una població total de 19600 habitants en pràcticament una superfície de
7800ha en la zona de transició que equival a un 44% respecte a la superfície total de
tots els municipis.
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La zona de transició de la Plana del Vallès correspon orogràficament a la vessant sud
del Montseny, des de les faltes del Montseny fins a la zona de la Serrelada litoral del
Montnegre. És un corredor ecològic entre el massís del Montseny i la serralada litoral.
Està a tocar d’un gran eix de comunicació entre Barcelona i França que compren
l’autopista, el ferrocarril i el tren d’alta velocitat que uneix Barcelona amb Girona i
França. Ha rebut una forta pressió urbanística doncs ha estat durant molts anys zona
de segones residències per la seva proximitat a l’entorn natural del Montseny i més
recentment també de primeres residències dels habitants que fugen dels alts preus de
Barcelona i zona metropolitana. La seva proximitat a l’autopista també ha permès la
instal·lació d’una indústria de diferents tipus en els municipis de la Reserva o els
propers, que són font de treball de un percentatge d’habitants dels municipis de la
Reserva d’aquesta zona. Fa uns anys, la construcció era un dels sectors que ocupava
més habitants però actualment de baixa. Els serveis també és un sector important.
L’agricultura i ramaderia ha disminuït ens els últims anys, tot i que en alguns dels
municipis d’aquesta zona encara ha persistit de manera més puntual formant uns
mosaics agroforestals interessants. En la zona destaquen productes com la terrissa a
Breda i els marbres de Gualba i el poblat ibèric descobert recentment a Cànoves i
Samalús. Els municipis de la zona de la Plana del Vallès també segueixen unes
polítiques de desenvolupament sostenibles amb el territori i les polítiques medi
ambientals segueixen unes directrius molt d’acord amb les funcions de les zones de
transició de les Reserves de la Biosfera.
El Montseny-Guilleries correspon a la zona oriental de la Reserva de la Biosfera del
Montseny. Compren als municipis de Viladrau (Osona), Arbúcies i Sant Feliu de
Buixalleu (la Selva). Té una població total de 8500 habitants en pràcticament una
superfície aproximada de 12500ha en la zona de transició que equival poc més d’un
60% respecte a la superfície total de tots els municipis.
La zona del Montseny Guilleries destaca per ser una zona forestal molt important amb
finques que s’estan gestionant i explotant d’acord amb la normativa vigent i amb una
indústria lligada a les embotelladores d’aigua que aprofiten les fonts que brollen del
massís del Montseny. També és molt destacable la importància de la indústria de
carrosseries: des d’antany quan les carrosseries de cotxes i ferrocarrils eren de fusta
es varen establir a la zona indústries d’aquest sector degut a l’accessibilitat i explotació
del sector forestal; malgrat el pas i el canvi en la matèria prima de les carrosseries s’ha
mantingut una de les indústries de carrosseria que ofereix un nombre de llocs de
treball important per a la zona. També destaca la indústria tèxtil situada a Arbúcies. A
banda però dels sector industrial, el sector més que ocupa més habitants és el de
serveis. La zona té un fort atractiu turístic i s’ofereixen tot de serveis relacionats amb el
sector: des de la restauració, hoteleria i turisme rural. També hi ha zones de lleure
important que reben un nombre de visitants gens menyspreables al llarg de l’any.
També hi ha equipaments per a la educació ambiental. A nivell cultural cal destacar el
Museu Etnològic del Montseny: la Gabella, a arbúcies que és un centre d’exposició,
conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del massís del Montseny. Els
municipis d’aqueta zona, igual que en la resta de municipis que passarien a formar
part de la Reserva de la Biosfera, segueixen unes polítiques de desenvolupament
sostenibles amb el territori i les polítiques medi ambientals segueixen unes directrius
molt d’acord amb les funcions de les zones de transició de les Reserves de la Biosfera.
La zona d’Osona i Plana de Vic ocupa el sector nord-est de la zona de transició.
Compren als municipis de Seva i el Brull. Té una població total de 3700 habitants
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aproximadament. La majoria de la població de el Brull ja es troba dins de la Reserva
de la Biosfera (suposa uns 250 habitants). La zona de transició dels municipis és
d’aproximadament 3000ha, que equivaldria a un 40% respecte a la superfície total dels
municipis.
La zona d’Osona i la Plana de Vic té una orografia molt suau doncs correspon a un
territori on la Plana de Vic es comença a enfilar suaument cap al massís del Montseny.
La meitat nord-est del Brull està plenament integrat a la Plana de Vic i la meitat sudoest ja forma part plenament del massís del Montseny destacant Collformic. Les parts
més elevades dels dos municipis formarien part de les zones nucli i tampó (actualment
dins del Parc Natural del Montesny) mentre que les parts més planes formarien
aquesta zona de transició. La suavitat del terreny ha permès mantenir l’activitat
agrícola establerta des de fa molts anys en la major part del territori. Concretament
Seva, el municipi que té major superfície en aquesta zona de transició, destaca pel seu
caràcter essencialment agrícola amb grans extensions de camps de conreu dedicades
a farratges i cereals i també pel paper molt rellevant de la ramaderia. L’estructura
econòmica de Seva es caracteritza pel predomini del sector industrial, al qual es
dedica un major percentatge de població ocupada. El segueix el sector dels serveis,
quedant en últim lloc la construcció i l’agricultura. Cal tenir present, però, que quan es
parla d’activitat industrial una part important correspon a les granges de porcs. Els dos
municipis estan duent a terme polítiques de desenvolupament sostenible amb el
territori i les normatives mediambientals estan en la línia de la resta de municipis de la
zona de transició de tota la Reserva de la Biosfera del Montseny.
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6 INSTRUMENTS DE GESTIÓ DE LA RESERVA
Els instruments de gestió de la nova Reserva de la Biosfera del Montseny contindria
els instruments de gestió vigents en el territori, que actualment són: el Pla Especial del
Parc Natural del Montseny dins les zones de Parc Natural que corresponen a les
zones nucli i zones tampó, el planejament i plans d’acció municipals per a les zones de
transició i altres plans de gestió vigents. En els apartats següents es descriuen
cadascun d’aquests intruments.

6.1 El Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge
del Parc del Montseny.
La Reserva de la Biosfera del Parc natural del Montseny es va crear l’any 1978
adoptant com a límits, els límits que establia el Pla especial de protecció del Parc
natural del Montseny, aprovat l’any 1977 per a la província de Barcelona i l’any 1978
per a la de Girona.
Aquesta identificació de l’àmbit de la reserva i l’àmbit de protecció definit pel Pla
especial ha fet que des de la seva creació fins a la formulació de la revisió de 2012, els
instruments de gestió del Parc, creat a l’empara del Pla especial, s’hagin identificat,
també, amb els instruments propis de la Reserva de la Biosfera. En aquest sentit, la
programació anual del Parc ha estat, també, la programació de la Reserva de la
Biosfera. Bé es cert que, les característiques específiques de la gestió del Parc,
situada en l’àmbit de la compatibilitat entre la conservació i un model de
desenvolupament, ha facilitat aquesta identificació.
En aquest sentit, el Parc i Reserva de la Biosfera del Montseny ha vingut desplegant
línies d’acció que han incorporat el foment del desenvolupament sostenible i que han
depassat els límits estricte del Pla especia.
L’aprovació del nou Pla especial de protecció del Parc, l’any 2008, a més d’evidenciar
un desajustament entre els nous límits del parc i els vells límits de la reserva, ha
incorporat nous instruments de gestió que, per la seva naturalesa, poden considerarse, com el propi Pla especial, instruments de gestió de la Reserva de la Biosfera.
Així, del Pla especial es deriven tres plans sectorials de gestió que completen
l’arquitectura de la gestió del seu àmbit:
•

Pla de conservació.

•

Pla de prevenció d’incendis

•

Pla d’ús públic

•

Pla per al desenvolupament socio-econòmic

•

Pla de seguiment

Malgrat que aquest plans s’han concebut com a documents vinculats a l’àmbit del Pla
especial, es pot garantir la seva adaptació com a instruments de gestió, també, de la
Reserva de la Biosfera, d’acord amb les directrius següents:
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•

El Pla de conservació ha d’incorporar, tal com recull el Pla d’acció, els elements
d’interès natural i ecològic de la zona de transició, així com estratègies i línies
d’acció específiques per als espais de la zona tampó, exclosos de l’àmbit del Pla
especial (Cingles del Bertí, Riera d’Arbúcies).

•

Ersió protecció essencialment perimetral, ja s’adapta a les característiques d’un
instrument de la Reserva de la Biosfera.

•

El Pla d’ús públic, s’incorpora de fet, dins d’un document estratègic i de
programació d’abast més ampli, la Carta Europea de Turisme Sostenible, que inclou
tot l’àmbit de la Reserva de la Biosfera.

•

El Pla per al desenvolupament socio-econòmic, per la seva naturalesa aquest pla
ha de depassar l’àmbit estricte del Pla especial i ha d’esdevenir un instrument bàsic
per a la gestió de la Reserva de la Biosfera.

•

El Pla de seguiment, inclòs dins del Pla de conservació, ha d’incorporar paràmetres
fonamentalment socioeconòmics de l’àmbit de la Reserva.

A banda d’aquests instruments de planejament sectorial, el Pla especial contempla,
també, la planificació territorial d’uns àmbits específics, que la Reserva inclou dins de
la zona nucli. Es tracta dels plans directors o plans de gestió de les anomenades pel
Pla especial com a zones d’alt interès natural, ecològic i paisatgístic:
•

Pla director del Pla de la Calma.

•

Pla director del turó de l’Home - les Agudes.

•

Pla de gestió del massís del Matagalls.

•

Pla director de la vall de Santa Fe

Aquest instrument de planejament es pot fer extensiu a altres àmbits territorials
específics de la Reserva de la Biosfera.

6.2 El planejament i els plans d’actuació municipals
Tots els municipis de l’àmbit de la reserva tenen, tal com es recull en aquesta memòria
un planejament urbanístic aprovat i, en aquest sentit, la legislació urbanística i la
planificació territorial catalanes més recents ja fixen un marc normatiu que estableix
clarament el principi de sostenibilitat, incorporant el preceptiu “informe de sostenibilitat
ambiental”. En la mesura que els municipis que encara no ho han fet adaptin el seu
planejament al marc legal actual, aquest principi ha de quedar garantit.
Tanmateix, atenent als objectius de la gestió de la Reserva de la Biosfera, es poden
considerar com a instrument específic de gestió de la reserva, els plans d’acció per a
la sostenibilitat derivats de les Agendes 21, que han aprovat tots els municipis
excepte dos.
En aquest sentit, doncs el pla de gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny ha
d’incorporar, un cop revisats, aquesta programes d’actuació, així com preveure, com a
objectiu, l’elaboració de l’agenda 12 dels dos municipis que no l’han adoptat.
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6.3 Altres instruments de gestió
El Pla de gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny ha d’incorporar, també,
altres plans o programes, coincidents amb els seus objectius, que es derivin tant de les
polítiques municipals com de la gestió del Parc del Montseny. En aquest sentit, es
poden destacar:
•

Plans d’acció per a l’energia sostenible: alguns municipis de la reserva han elaborat
aquest plans inscrits dins del Pacte dels alcaldes per a l’assoliment dels objectius
de lluita contra el canvi climàtic.

•

Pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible: abasta tot l’àmbit de la
Reserva de la Biosfera, estableix una estratègia concertada per al
desenvolupament turístic i inclou un Pla d’acció.

•

Pla d’acció de l’estratègia d’educació ambiental: el Parc del Montseny ha elaborat
una document estratègic per a l’educació ambiental que, per la seva vocació,
depassa l’àmbit estricte de l’espai protegit i inclou tots els municipis, és a dir, l’àmbit
de la Reserva de la Biosfera.

6.4 El Pla de gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny
Finalment, dins de l’exercici d’adaptació dels límits, la zonificació i les línies de gestió a
les noves directrius, la Reserva de la Biosfera ha elaborat un Pla de gestió, com a
instrument bàsic, específic i integrador de la pròpia reserva.
Aquest Pla de gestió, a partir dels objectius generals de les reserves de la biosfera
dins del Programa MAB, actualitzats a l’Estratègia de Sevilla (1995) i al Pla d’acció de
Madrid (2008) i concretats al Pla d’acció del Montseny (2009), s’estructura en quatre
grans línies:
•

La conservació i millora de la diversitat biològica, dels processos ecològics i del
patrimoni cultural del conjunt de valors naturals i culturals i dels paisatges de la
reserva.

•

La potenciació de les polítiques públiques i de les activitats econòmiques que
contribueixin a impulsar el model de desenvolupament sostenible.

•

El foment de les línies de recerca, formació i divulgació que contribueixin a
experimentar models de desenvolupament sostenible i a divulgar-los, consolidant la
reserva com un referent a nivell internacional.

•

La organització d’una estructura de gestió, basada en la coordinació de totes les
administracions implicades i en la participació social que permeti assolir els
objectius de la reserva.

El Pla de gestió s’adjunta com a annex a aquesta memòria.
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7 ÒRGANS DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LA
RESERVA
Quan es va crear la Reserva de la biosfera del Montseny, l’any 1978, els seus límits
coincidien amb els del Pla especial de protecció del Parc del Montseny. El propi pla
establia que la gestió del Parc pertocava a les diputacions de Barcelona i Girona, de
manera que aquestes dues diputacions van assumir, també, la gestió de la Reserva de
la biosfera.
Amb posterioritat, el Decret de la Generalitat de Catalunya, de creació del Parc natural
del Montseny, l’any 1987, confirmava el paper de les dues diputacions com a entitats
gestores del Parc.
Així doncs, des de la seva creació fins a l’actualitat l’òrgan gestor de la Reserva ha
coincidit amb l’òrgan gestor de la Reserva de la biosfera. El director o directora i l’equip
de gestió del Parc, ho han estat també de la Reserva, sense que això s’hagi explicitat
de manera expressa en cap document de naturalesa jurídica o administrativa.
Aquesta proposta d’ampliació de la reserva es formula en un moment en el que s’ha
avançat més tant en la definició dels òrgans de gestió de l’espai protegit, com en la
incorporació de la figura de la Reserva en l’àmbit de la gestió.

7.1 Els òrgans de gestió del Pla especial de protecció del medi
natural i el paisatge del Parc del Montseny.
El Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc del Montseny,
aprovat el desembre de 2008 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, estableix novament, a l’article 10 del text normatiu, que el
desenvolupament del pla correspon a les diputacions de Barcelona i de Girona, les
quals conjuntament constitueixen l’òrgan gestor del Parc del Montseny. Al mateix
temps estableix que la gestió del Parc del Montseny es farà de manera harmònica i
coordinada, amb ple respecte als àmbits competencials propis de cada administració.
Al mateix temps, el Pla estableix la creació d’un òrgan rector i d’un òrgan consultiu,
sense definir la seva composició i funcions que, tal com estableix el propi pla, hauran
de ser definides per l’administració competent, la Generalitat de Catalunya, mitjançant
un nou Decret. En tot cas i, en tant no es defineixen aquests òrgans, el Pla especial
estableix que continuaran exercint aquestes funcions el Consell Coordinador, òrgan
bàsicament de coordinació interadministrativa, amb presència de tots els ajuntaments i
de la Generalitat de Catalunya, i la Comissió Consultiva, òrgan de participació cívica
i social.
La memòria del Pla especial desenvolupa el sentit d’aquests preceptes normatius,
ampliant la responsabilitat del desenvolupament i gestió del Pla especial del Parc a
tots els municipis del Parc, que han de participar, juntament amb les dues diputacions,
mitjançant el govern dels seus termes municipals. Finalment, la memòria afirma que
l’òrgan gestor del Parc del Montseny està format per les dues diputacions, que doten i
organitzen l’equip tècnic de gestió, i pels òrgans de participació en la gestió, que han
de garantir la funció de coordinació i concertació entre les dues diputacions, els
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ajuntaments i altres administracions, especialment els departaments implicats de la
Generalitat de Catalunya.
Òbviament totes aquestes disposicions, que es refereixen a l’àmbit del Pla especial,
són d’absoluta aplicació a l’àmbit de la Reserva, mantenint l’analogia que ja és efectiva
des de la creació de la Reserva.

7.2 El conveni de cooperació coordinació entre les dues
diputacions, Barcelona i Girona .
L’any 2008 es va signar el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de
Girona per a la cooperació i coordinació en la gestió del Parc natural del Montseny,
que constitueix, en l’actualitat, l’instrument cabdal per a definir els òrgans de gestió de
la Reserva de la biosfera.
Tot i que el títol del conveni fa referència a la categoria de protecció “parc natural”, cal
tenir present que en aquell moment els límits de la reserva i els del parc eren
coincidents. D’altra banda, el conveni fa referència explícita a l’existència i gestió de la
Reserva. Així, esmenta als antecedents la declaració del Parc com a Reserva de la
biosfera i estableix una comissió de coordinació de les dues diputacions, una de les
funcions de la qual és “promoure de forma conjunta el desplegament de la figura de
Reserva de la biosfera”.
A banda d’aquesta comissió de coordinació, el conveni determina les funcions de la
direcció del Parc i, en conseqüència, de la Reserva i la composició de l’equip tècnic de
gestió, format per personal funcionari o laboral de les dues diputacions, al qual es pot
incorporar, per a programes determinats, personal d’alguns ajuntaments, obrint així un
nou mecanisme de cooperació amb les corporacions locals.
Finalment, el conveni inclou diverses disposicions adreçades a concretar els aspectes
eminentment aplicats a la gestió, com ara la seu administrativa, l’atribució de rescursos
tècnics i el finançament.

7.3 El projecte de Decret de modificació del Decret de creació
del Parc natural del Montseny.
Deu anys després de l’aprovació del primer pla especial de protecció del Parc del
Montseny, que va servir un any més tard per a delimitar la Reserva de la biosfera, el
govern de la Generalitat de Catalunya, en base a la Llei d’espais naturals , va aprovar
el Decret 105/1987, pel qual es creava el Parc natural del Montseny, dotant d’aquesta
figura jurídica de protecció tant sols a una part de l’àmbit del Pla especial, coincident
amb les zones nucli i tampó de la Reserva. Amb posterioritat, l’any 1992, tot l’àmbit del
Pla especial restava inclós dins del Pla d’espais d’interès natural de Catalunya.
L’aprovació del nou Pla especial l’any 2008, així com l’evolució de les idees i les
normes en el camp de la protecció d’espais naturals, aconsellen -i el propi pla especial
ho recull- l’elaboració i aprovació d’un nou decret per part de la Generalitat de
Catalunya, amb tres objectius bàsics:


Unificar els límits de les tres figures de protecció existents: pla especial, parc
natural i espai d’interès natural.
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Reforçar el règim de protecció dels sistemes naturals, els hàbitats i les
espècies de flora i fauna.



Desenvolupar la creació dels òrgans de gestió i de direcció.

Aquest decret, força avançat, està en fase de redacció, però, en la seva redacció,
determina aquests aspectes en el sentit següent:


Es fixen els límits del pla especial de 2008 com a límits únics de els tres figures
de protecció.



Es recullen, a manera de text refós, les principals determinacions normatives.



Es creen els òrgans de gestió, mantenint a les dues diputacions, com a ens
gestor de manera coordinada, afegint un òrgan rector, amb representació de
tots els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i diferents sectors cívics,
econòmics i socials, una comissió executiva, de composicó reduïda, un òrgan
consultiu i un òrgan assessor de caràcter científic.

Finalment, el Decret, que recull a la introducció l’existència de la Reserva de la
biosfera, estableix, a les disposicions addicionals, que als efectes d’alló que preveu la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de
l’estat espanyol, l’òrgan de gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny,
declarada l’any 1978 dins del Programa MaB de la UNESCO, és el mateix òrgan de
gestió del Parc natural, que estableix el Decret.

7.4 Els òrgans de gestió i participació de la Reserva de la
biosfera.
Com ja és conegut, la figura “Reserva de la biosfera” no és, amb escasses excepcions,
cap categoria jurídica i es presenta amb una gran diversitat de fórmules territorials i
organitzatives. Per aquest motiu, tampoc no existeixen determinacions de caràcter
internacional o nacional sobre l’estructura de gestió de les reserves, que s’adapta així
a les característiques territorials, administratives i polítiques de cada cas.
En el cas de l’estat espanyol, la figura “Reserva de la biosfera” apareix esmentada per
primera vegada a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que hi dedica el capítol primer del títol quart, establint els objectius de la
Xarxa espanyola i, a l’article 67, les característiques de les reserves, entre les quals, a
l’apartat c): “un òrgan de gestió, responsable del desenvolupament de les estratègies,
línies d’acció i programes”. La llei no determina ni la composició ni les funcions
d’aquest òrgan
En el cas de la Reserva de la biosfera del Montseny, tal com s’ha evidenciat en els
apartats anteriors, s’ha produït una homologació dels òrgans de gestió i de participació
del Parc amb els de la Reserva, de manera que l’òrgan gestor i l’equip tècnic de gestió
estan constituïts per les dues diputacions, d’acord amb el conveni de coordinació
subscrit per aquestes dues corporacions. De la mateixa manera, en l’actualitat els
òrgans de participació són el Consell Coordinador i la Comissió Consultiva, tal com
determina el Pla especial de 2008.
Amb aquesta estructura s’estableixen els mecanismes de coordinació amb els
ajuntaments i altres administracions i, a l’hora, una plataforma de participació, de
manera reglada i a banda d’altres instruments de participació que ja s’han anat
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desenvolupant per a diferents projectes o programes, com ara el fórum i el grup de
treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la taula de productors o els grups
de treball amb les societats de caçadors o les entitats excursionistes.
En tot cas, aquest estructura garanteix un equip tècnic sòlid i estable proporcionat per
les dues diputacions de manera concertada, amb personal tècnic, de vigilància,
d’atenció al públic i de manteniment sota una única direcció, malgrat la seva
dependència orgànica d’una o altra corporació, tal com es recull a la figura següent:

Un cop estigui aprovat i sigui vigent el decret esmentat en l’apartat anterior
l’equivalència entre els òrgans de gestió del Parc i de la Reserva serà explícita i tindrà
caràcter jurídic i, a més, es reforçaran els mecanismes de participació dels sectors
socials, cívics i econòmics que, a banda de constituir un òrgan consultiu, estaràn
representats en l’òrgan rector, així com per l’existència d’un consell assessor científic,
de gran importància atenent als objectius tant del Parc com de la Reserva. Però
sobretot es reforçaràn els mecanismes de coordinació i concertació amb els
ajuntaments, aspecte d’obligat compliment considerant la inclusió dins de la Reserva
de la pràctica totalitat dels termes municipals.
En aquest sentit, l’òrgan que haurà de tenir un paper de cabdal importància en la
gestió de la Reserva de la biosfera, és la Comissió Executiva que preveu el Decret,
amb la composició següent:


Sis representants dels ajuntaments de l'àmbit del Parc natural i Reserva de la
biosfera escollits pel conjunt dels alcaldes
 Un representant de la Generalitat de Catalunya
 Un representant de la Diputació de Girona
 Dos representants de la Diputació de Barcelona
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Un representant de les associacions de propietaris de sòl no urbanitzable
Un representant de les associacions empresarials del sector serveis
Un representant de les associacions veïnals, culturals i ambientals
Un representant del Comitè científic
El director o directora del Parc natural i Reserva de la biosfera, que actua amb
veu i sense vot, com a secretari o secretària de la Comissió executiva

Aquesta composició, amb un pes molt significatiu dels Ajuntaments ha de fer d’aquest
òrgan, l’òrgan operatiu per a la gestió i direcció de la Reserva de la biosfera i l’òrgan
determinant per a formular les directrius i línies estratègiques, que haurà d’aprovar
l’òrgan rector i haurà d’aplicar l’òrgan gestor.
Tot això amb ple respecte a les competències i funcions pròpies dels òrgans de govern
de cada municipi, configurats pels Ajuntaments.
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