
 

 
 
 
 
 

☐  AVANTPROJECTE DE LLEI                     
☒  COMUNICACIÓ D’UNA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA (PROJECTES DE DECRET I 
PROJECTES DE DECRET LEGISLATIU)                    
 

Punt  

Ordre  
del dia 

Comunicació al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració del 
Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de 
Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge.  
 

 

Departament impulsor Altres departaments Organismes participants 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

  

 
Informació bàsica 
 

Contingut de la proposta i aspectes principals 

 
El Projecte de decret preveu declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades i aprovar 
el seu Pla de protecció del medi natural i el paisatge. La declaració comportarà la creació 
del catorzè parc natural de Catalunya, que comprendrà vint-i-dos municipis de cinc 
comarques i dues províncies, tal com queda reflectit en l’Annex 1 (“Plànol de l’Avantprojecte 
de Parc Natural de les Muntanyes de Prades”). L’aprovació del Pla de protecció del medi 
natural i del paisatge permetrà disposar de l’instrument d’ordenació i gestió de l’espai natural 
superior al que estableix el PEIN (amb uns objectius de conservació dels valors naturals 
comuns i compartits per a tots els agents del territori); d’una zonificació de l’àmbit, d’una 
regulació normativa dels usos i activitats que es desenvolupin en l’àmbit del parc en línia 
amb l’article 25 de la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals; d’òrgans rector i de 
gestió i de l’aprovació d’un programa d’actuacions i inversió. El gruix del finançament del 
nou parc es preveu que provingui del Fons del patrimoni natural. 
 

 

Objectius de la iniciativa 

 
L’objectiu general que es vol assolir és garantir definitivament la conservació dels valors 
naturals i culturals que conté l’àmbit geogràfic de les Muntanyes de Prades.   
 
Els objectius que es volen aconseguir amb el Projecte de decret són: 
 

− Declarar el Parc Natural 

− Establir els objectius de conservació, socioeconòmics i de governació de l’espai  

− Establir el seu sistema de governança 

− Ordenar i establir la zonificació de l’espai 

− Regular els usos de l’espai i establir les normes de protecció 

− Planificar la gestió i les inversions més estratègiques en l’espai 

Així mateix, els objectius del Parc Natural seran:  

 Sessió (data) 

Govern  

Consell Tècnic  



 

Conservació del patrimoni natural i cultural de l’espai  

− Conservar i restaurar els ecosistemes i els processos naturals i seminaturals, i la 

biodiversitat i geodiversitat associada. 

− Protegir els hàbitats, espècies i elements geològics fràgils i amenaçats, d’interès 

comunitari o de més interès natural. 

− Contribuir a adaptar els sistemes naturals als efectes del canvi climàtic i els riscos 

associats. 

− Protegir el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic. 

− Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial. 

Socials i econòmics  

− Contribuir a la fixació de població d'acord amb les oportunitats que generen els 

objectius de l'espai. 

− Contribuir a mantenir les condicions necessàries per al desenvolupament de 

l'aprofitament tradicional de recursos naturals, de l'ús públic, i dels drets privats de 

manera compatible amb la conservació de l'espai. 

− Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat. 

− Contribuir a la millora del coneixement del medi natural, cultural i social, en general 

i de l’espai. 

Governació  

− Establir el marc per a la governança i la gestió eficient de l'espai. 
 

 

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el Pla de Govern 

No és una actuació prevista al Pla normatiu de la Generalitat de Catalunya per als anys 
2021-2023 
 

 
Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al portal Participa.gencat 
 

Títol de la consulta 

 
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Decret de declaració del Parc Natural 
de les Muntanyes de Prades i aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge  
 

 

Període de consulta 

 
90 dies des de la data de publicació 
 

 

Objectiu de la consulta 

 
L’objectiu de la consulta és obtenir informació/opinions sobre la opció preferida consistent 
en l’aprovació del Decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i 
l’aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge, en els següents termes: 
 

1. Conèixer l’opinió sobre l’oportunitat i idoneïtat de declarar el Parc Natural de les 
Muntanyes de Prades en l’àmbit proposat i aprovar-ne el Pla de protecció del medi 
natural i del paisatge. 



 

2. Identificar les problemàtiques relacionades amb la conservació del patrimoni natural 
de les Muntanyes de Prades que el Parc Natural hauria d’abordar. 

3. Identificar les oportunitats i els riscos de la iniciativa per al desenvolupament 
econòmic i social. 

4. Conèixer l’opinió sobre els instruments i recursos necessaris per a la gestió del Parc 
Natural. 

5. Valorar les possibles formes de governança, participació i implicació social en el 
Parc Natural. 

 
 

 

Preguntes per centrar les aportacions 

 
Sobre l’àmbit territorial que ha d’incloure el Parc Natural 
 
Et sembla adequat l'àmbit territorial proposat per a ser declarat Parc Natural? Proposaries 
ampliar-lo o reduir-lo en algun punt? 
 
Identifiques algun indret de les Muntanyes de Prades que requereixi d’una protecció 
especial més estricta que la resta? Per què?   
 
Sobre les problemàtiques que el Parc Natural hauria d’abordar  
 
Com valores la protecció ambiental que ha tingut fins ara l’espai natural de les Muntanyes 
de Prades? Quines són les principals mancances que identifiques?  
 
Quins són els principals problemes i amenaces ambientals que tenen actualment les 
Muntanyes de Prades? Quins usos penses que requereixen d’una regulació o tractament 
específic en el Pla de protecció del medi natural i del paisatge com a instrument normatiu 
de planificació i gestió del futur Parc Natural?  
 
Sobre el desenvolupament econòmic sostenible  
 
Quins projectes o oportunitats de desenvolupament econòmic o social creus que poden 
sorgir gràcies a la declaració del Parc Natural?  
 
Quins riscos o dificultats per al desenvolupament econòmic o social penses que pot 
comportar la declaració del Parc Natural?  
 
Sobre els instruments i els recursos per a la gestió del Parc Natural 
 
Quins són els principals aspectes sobre els quals s’hauria de centrar el Pla de protecció del 
medi natural i del paisatge del Parc Natural? 
 
Per les característiques, naturalesa i valors de l’espai, quins equipaments i recursos penses 
que són imprescindibles per a una bona gestió del futur Parc Natural de les Muntanyes de 
Prades? 
 
Sobre la governança i la implicació social 
 
Com es podria afavorir la participació i implicació de les persones en el futur Parc Natural? 
Quins sectors econòmics o socials penses que haurien de participar o tenir representació 
en els òrgans de govern i presa de decisions del Parc Natural?  
 
Quin paper haurien de tenir els ajuntaments en la gestió del Parc Natural? 
 



 

 

Grups als quals s’adreça la consulta 

 
La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Això no obstant, es considera adient 
convidar de forma directa a participar als següents agents de l’àmbit territorial de les 
Muntanyes de Prades:  
 
- Ajuntaments i ens locals. 
- Persones, agrupacions i associacions del sector agrari, forestal, ramader i empreses del 
sector turístic. 
- Persones, agrupacions i associacions de caçadors i pescadors. 
- Entitats ambientals, culturals i socials. 
- Associacions de veïns i veïnes. 
 

Per instar aquesta participació s’enviaran correus electrònics, es farà difusió per les xarxes 
socials i es farà publicitat a les pàgines web oficials sobre l’obertura de la consulta. 
 

 

Altres formes de participació: qüestionaris o sessions de debat 

La consulta pública proposada preveu la participació per mitjà de qüestionaris i sessions 
de debat presencial que es desenvoluparan en l’àmbit territorial. 
 

 

Documentació addicional 

 
Es preveu la publicació d’un document  d’avaluació preliminar, d’un document que explica 
el procés de tramitació del Projecte de decret de declaració del Parc Natural i del Pla de 
protecció del medi natural i del paisatge i d’un plànol preliminar de proposta de delimitació 
de partida de l’espai de protecció especial. 
 

 
 


