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INFORME DE VALORACIÓ DE LES APORTACIONS REBUDES EN LA CONSULTA 
PÚBLICA PRÈVIA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MUNTANYA 

1. Desenvolupament de la consulta pública prèvia

El 21 de juny de 2022, el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
llei de muntanya, la qual es va sotmetre a consulta pública prèvia, mitjançant el portal 
Participa de la Generalitat, entre el 27 de juny i el 27 de setembre.  

L’objectiu de la consulta era verificar si es considera necessària una nova llei de 
muntanya que substitueixi la de 1983, si es comparteix la diagnosi efectuada sobre els 
territoris de muntanya i si es comparteixen l’anàlisi d’alternatives i els objectius i els 
instruments proposats. 

En concret, per ajudar a centrar les aportacions, es van formular les preguntes següents: 

 Es comparteix la diagnosi que es fa dels territoris de muntanya, les seves
especificitats i les conseqüències socioeconòmiques que se’n deriven?

 Es considera que cal donar un tractament especial als territoris de muntanya per part
dels poders públics?

 S’està d’acord amb la reformulació dels objectius estratègics que han d’informar les
polítiques de muntanya de les properes dècades?

 S’està d’acord amb els nous instruments que es proposen en substitució dels
actuals?

 Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que
siguin rellevants? I, en concret, es podria desplegar una política de muntanya
adequada sense necessitat d’una llei específica per aquests territoris?

El 27 de juny, per correu electrònic, es va informar de la consulta i de com participar-hi 
als ajuntaments dels 300 ajuntaments de muntanya, als 9 consells comarcals de 
muntanya, al Conselh Generau d’Aran i a tots i cadascun dels membres del Consell 
General de Muntanya que, d’acord amb la legislació vigent, és l’òrgan de consulta i 
assessorament preceptiu en totes les qüestions relacionades amb la política de 
muntanya. També se’n va fer ressò els mitjans de comunicació més directament 
vinculats al territori pirinenc. 

El 26 de juliol, a Sort, es va informar presencialment del contingut de la Memòria 
preliminar i de la consulta pública prèvia als membres del consell rector de Institut per 
al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i als membres del 
Consell General de Muntanya. 

El 8 d’agost, per mail, es va fer un recordatori als ens locals i els membres del Consell 
General de Muntanyai s’hi van afegir les entitats i els principals actors econòmics i 
socials de les comarques de muntanya. En el text es recordava la importància de 
“verificar si es considera necessària una nova llei de muntanya que substitueixi la de 
1983, si es comparteix la diagnosi efectuada sobre els territoris de muntanya i si es 
comparteixen els objectius i els instruments que es proposen” i la importància de 
participar. En concret es deia: “La vostra participació és clau per poder fer una nova llei 
de muntanya. Entenem que és el territori el que ha de dir quins problemes ha de resoldre 
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i quines coses ha de fer aquesta llei. En base al guió que surti d’aquesta consulta, 
procedirem a redactar l’avantprojecte de llei de muntanya i a fer la tramitació”. 
 
 
2. Dades de participació 
 
Mitjançant el portal participa de la Generalitat han fet aportacions, per ordre cronològic: 
 
 Jordi Garcia 
 Associació Catalana de Guies de Pesca 
 Institut Agrícola Català de Sant Isidre 
 Associació de Veïns de Riells del Montseny 
 Alba (Mountain Wilderness Catalunya) 
 Associació Catalana de Municipis i Comarques 
 Golda 
 Associació de Micropobles de Catalunya 
 
Dels participants, només estan inscrits al Registre de grups d’interès els següents 
(s’assenyala el número identificador): 
 
 Institut Agrícola Català de Sant Isidre (4028) 
 Associació Catalana de Municipis i Comarques (153) 
 Associació de Micropobles de Catalunya (449) 
 
No s’han rebut aportacions per cap altre canal. Malgrat se’ls ha convidat de forma 
individualitzada, no han realitzat cap aportació els ajuntaments de muntanya ni els 
consells comarcals de muntanya ni els membres del Consell General de Muntanya. 
 
 
3. Valoració de les propostes 
 
Aportacions de Jordi Garcia 
 
Resum de les observacions: 
 
Es considera que és important actualitzar la llei de muntanya encara vigent amb la 
proposta d’una nova llei de muntanya. 
Es considera que la Memòria preliminar recull la pràctica totalitat d'aspectes a tenir 
en compte en relació a les problemàtiques i necessitats dels territoris de muntanya. 

 
Resum de les propostes: 
 
Tenir especial cura en la preservació del patrimoni natural, en el seu conjunt i 
especialment en l'extensa xarxa d'espais naturals protegits com un important actiu 
social i econòmic i motor de desenvolupament del territori. 

 
Valoració: 
 
L’aportació fa una valoració positiva de l’oportunitat de la iniciativa legislativa i del 
plantejament que es fa en la Memòria preliminar. 
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Es comparteix plenament la idea que la natura és un dels actius econòmics i socials 
més importants dels territoris de muntanya, un motor de desenvolupament i un bé 
d’interès nacional en tant que presta serveis ecosistèmics estratègics al conjunt del país. 
En conseqüència, a banda d’una obligació, la seva preservació es considera una política 
d’interès estratègic. 
 
Aportacions de l’Associació Catalana de Guies de Pesca 
 
Resum de les observacions: 
 
S’està d’acord amb el nou objectiu estratègic que es proposa sobre posar en valor la 
natura. 

 
Resum de les propostes: 
 
Incloure, en la nova llei de muntanya, un marc normatiu comú sobre la regulació 
d’accessos als espais naturals protegits, ja que la regulació actual és caòtica i plena 
de particularismes. 

 
Valoració: 
 
L’aportació fa una valoració positiva de l’objectiu estratègic, que es planteja en la 
Memòria preliminar, de “Preservar i posar en valor els actius territorials estratègics (entre 
els quals el patrimoni natural, arquitectònic, cultural i paisatgístic) i els serveis 
ecosistèmics que la muntanya presta al conjunt de la societat promovent, si escau, la 
innovació en la gestió del territori mitjançant solucions basades en la natura viables 
econòmicament”.  
 
Pel que fa a la proposta, si bé es comparteix que l’ús social excessiu dels espais naturals 
protegits (hiperfreqüentació) és una problemàtica d’impacte creixent que ha de ser 
abordada, no es considera que la nova llei de muntanya sigui l’instrument adequat per 
establir la regulació de l’accés als espais naturals protegit. En primer lloc, perquè els 
espais naturals protegits no es circumscriuen, únicament, a les comarques i municipis 
de muntanya. En segon lloc, perquè existeix normativa sectorial específica, tant d’espais 
naturals protegits com d’accés motoritzat al medi natural. I, en tercer lloc, perquè la 
regulació acurada de l’ús social dels espais naturals protegits s’ha de fer mitjançant el 
planejament concret de cadascun d’aquests espais. 
 
Aportacions de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre 
 
Resum de les observacions: 
 
Pel que  a la diagnosi, es comparteix que manquen infraestructures, particularment 
de telecomunicacions. També la regressió demogràfica, la manca d’oportunitats per 
a la gent jove i la manca de serveis, particularment en l’àmbit formatiu i sanitari. 
Pel que fa a les oportunitats, es considera que les relatives al medi ambient són una 
condemna al desenvolupament. 
Pel que fa a les especificitats dels territoris de muntanya, es remarquen els alts costos 
energètics que pot suposar el manteniment de llars i oficines en aquests territoris. 
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S’està d’acord en que s’ha de donar un tractament especial als territoris de muntanya. 
S’està d’acord amb 6 dels objectius estratègics que es proposen en la Memòria 
preliminar i es presenten esmenes parcials per les 4 restants. 
Es considera positiu que es creï un instrument (observatori) que impliqui una consulta 
preceptiva abans d’impulsar una normativa que afecti les zones de muntanya. 
S’està d’acord amb la proposta d’enfortir l’IDAPA i transformar-lo en una agència de 
desenvolupament de territoris de muntanya. 
S’està d’acord en enfortir i dotar d’un marc estable als consells comarcals de 
muntanya, els instruments d’associació, interlocució i governança amb els actors 
socioeconòmics i amb les zones de muntanya. 
S’està d’acord en que cal simplificar la gestió per als municipis de baixa complexitat i 
integrant les polítiques sectorials. Això hauria de ser extensiu a tots el municipis. 
S’està d’acord amb la creació d’instruments de discriminació positiva per fixar i atraure 
l’activitat econòmica als territoris de muntanya. 

 
Resum de les propostes: 
 
Esmenar l’objectiu estratègic (amb negreta el que es proposa afegir; amb barrat el 
que es proposa eliminar): “Dotar les comarques de muntanya d'una infraestructura 
administrativa pròpia que garanteixi l'assistència tècnica als municipis muntanyencs 
que en necessiten”. No es vol una “tele-assistència” des de Barcelona. 
Esmenar l’objectiu estratègic (amb negreta el que es proposa afegir; amb barrat el 
que es proposa eliminar): “Afegir, com objectiu estratègic, la promoció d’una nova 
governança i l’enfortiment dels instruments de participació, representativitat, 
concertació i promoció econòmica amb coresponsabilitat del conjunt d’actors del 
territori. Afrontar els reptes del territori requereix, també, d’una nova manera de 
treballar.” 
Esmenar l’objectiu estratègic (amb negreta el que es proposa afegir; amb barrat el 
que es proposa eliminar): “Preservar i posar en valor els actius territorials estratègics 
(entre els quals el patrimoni natural, arquitectònic, cultural i paisatgístic, font de 
matèries primeres renovables) i els serveis ecosistèmics que la muntanya presta al 
conjunt de la societat promovent, si escau, la innovació en i la gestió del territori 
mitjançant solucions basades en la natura viables econòmicament i  incidint en el 
desenvolupament de la bioeconomia. Es necessari potenciar l’aprofitament dels 
recursos tot generant riquesa al territori i alhora convertint-se en soci 
indissociable dels sectors econòmics que requereixen de matèries primes 
renovables.” 
Esmenar l’objectiu estratègic (amb negreta el que es proposa afegir; amb barrat el 
que es proposa eliminar): “Afegir, com objectiu estratègic, l’adaptació als i mitigació 
dels efectes del canvi climàtic mitjançant la gestió activa tot aprofitant el potencial 
i de la internacionalització i l’aprofitament de les oportunitats que obre la cooperació 
transfronterera.” 
Integrar l’Observatori dels Territoris de Muntanya en l’IDAPA i, en determinats àmbits, 
establir que el vot de dit organisme sigui vinculant. 
L’IDAPA o la Agència que el substitueixi ha de tenir com a eix vertebrador del seu 
funcionament la col·laboració públic-privada, en especial la captació de capital 
inversor i la possibilitat d’establir joint-ventures per a l’impuls de noves iniciatives 
empresarials al territori amb el suport de tècnics experts i en col·laboració amb les 
associacions empresarials i cambres de comerç. 
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Establir una zona de fiscalitat diferenciada amb una reducció sobre el tram del IRPF 
autonòmic per als residents permanents als territoris de muntanya. 
Establir una desgravació fiscal especial per a les empreses que decideixin fixar una 
seu o oficina amb un mínim de 5 treballadors en aquestes comarques durant els 4 
primers anys des de la seva instal·lació. 
Exonerar els habitants dels municipis de muntanya de liquidar l’impost sobre les 
emissions de CO2 dels vehicles (almenys 2 vehicles / família) perquè la mobilitat en 
vehicle és obligada en aquestes zones i els vehicles tenen sovint una antiguitat 
considerable. 
Habilitar al pressupost de la Generalitat de Catalunya una partida financera 
permanent per a la millora de les infraestructures viaries i de telecomunicacions a les 
àrees de muntanya. 
Adaptar l’urbanisme a la realitat dels territoris de muntanya i, en concret, donar 
facilitats per a la rehabilitació de masies i de l’urbà disseminat i preveure espais de 
creixement urbà per tal de fixar la gent al territori. 
Establir mesures urbanístiques i de promoció econòmica per facilitar la generació 
d’energia i reduir la superior despesa energètica dels ciutadans i empreses de 
muntanya. 
Impulsar un pla de xoc en col·laboració amb l’INCASOL per destinar sòl d’ús industrial 
a la captació d’activitats que realitzin un aprofitament de la biomassa forestal per 
produir matèries primes industrials en el marc de la bioeconomia (tèxtil, química verda, 
energia), juntament amb un pla ambiciós de recuperació de pastures, espais oberts i 
biodiversitat associada als espais oberts. 
Aprofitar el potencial paisatgístic i de tranquil·litat per a potenciar la instal·lació de 
serveis associats a la tercera edat i a la salut, tot recolzant-se en el diferencial de cost 
respecte l’àrea metropolitana. Això ha de permetre captar població que requereix dels 
serveis, però alhora els serveis sanitaris associats, el personal professional 
encarregat del mateix i servir alhora per facilitar l’arribada d’altres serveis 
professionals com els financers que van lligats als increments de població. 

 
Valoració: 
 
L’aportació fa una valoració positiva de la diagnosi i de la majoria d’objectius estratègics 
que es plantegen en la Memòria preliminar, de l’oportunitat de donar un tractament 
especial als territoris de muntanya i de l’interès de fer una consulta preceptiva abans 
d’impulsar una normativa que afecti les zones de muntanya, d’enfortir l’IDAPA i 
transformar-lo en una agència de desenvolupament de territoris de muntanya, d’enfortir 
i dotar d’un marc estable als consells comarcals de muntanya, de simplificar la gestió 
per als municipis de baixa complexitat, d’integrar les polítiques sectorials i d’establir 
d’instruments de discriminació positiva per fixar i atraure l’activitat econòmica als 
territoris de muntanya. 
 
No es comparteix la idea expressada en l’aportació que la protecció del medi ambient 
suposi una condemna al desenvolupament perquè, a banda de que no és possible un 
desenvolupament si no és sostenible, es considera que el medi ambient dels territoris 
de muntanya és un actiu territorial i nacional de primer ordre i un motor de 
desenvolupament. Pel que fa als costos energètics en els edificis de muntanya, és cert 
que tenen més despesa de calefacció respecte altres territoris, però també, 
probablement, menys despesa de refrigeració, per la qual cosa s’entén que promoure 
la producció d’energia i l’eficiència tèrmica dels edificis és un objectiu general de país. 
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Pel que fa a les propostes, es comparteix la idea que la infraestructura administrativa 
que garanteixi l'assistència tècnica als municipis muntanyencs que la necessitin s’ha de 
prestar des de la proximitat, bé sigui mitjançant els consells comarcals, bé sigui 
mitjançant una agència de desenvolupament territorial o mitjançant totes dues. De fet, 
això és el que es proposa en la Memòria preliminar. 
 
No es considera que en l’objectiu estratègic sobre la governança s’hagi d’afegir la 
promoció econòmica, que ja té un objectiu propi en la proposta que es fa i que la 
Memòria preliminar considera el pal de paller de les polítiques de muntanya. És cert que 
la governança i la coresponsabilitat han d’impregnar les polítiques de promoció 
econòmica, però també la resta de polítiques, per la qual cosa sembla oportú dedicar 
un apartat específic a la governança. 
 
Pel que fa als actius territorials estratègics, s’està d’acord en que cal afegir els recursos 
naturals renovables entre els actius territorials estratègics, però no s’està d’acord en 
eliminar l’objectiu de preservar-los. Tampoc es comparteix la proposta d’eliminar la 
referència als serveis ecosistèmics que la muntanya presta al conjunt de la societat 
perquè, de la mateixa manera que fa la llei de muntanya vigent a França, és un dels 
arguments que reforcen el pacte que es proposa, en aquest projecte de llei, entre el 
conjunt de la societat i els territoris de muntanya. Finalment, tot i que es comparteix que 
l’aprofitament sostenible dels recursos naturals és una eina molt important de gestió 
territorial, també és cert que aquesta no és viable en la totalitat del territori, per la qual 
cosa no es poden descartar les solucions basades en la natura com una eina de gestió 
a tenir en compte també. 
 
En l’objectiu dedicat al canvi climàtic, s’està d’acord a afegir la mitigació i el paper que 
hi pot jugar la gestió activa. 
 
Es comparteix la proposta que es fa en relació a l’Observatori dels territoris de 
muntanya. Potser no ha quedat prou clar en la Memòria preliminar, però quan es parla 
d’un IDAPA enfortit i ampliat o d’una possible Agència de desenvolupament dels 
territoris de muntanya que el substitueixi, s’entén que integrarien les funcions 
d’Observatori (no es pretén crear un nou ens per a prestar aquestes funcions) i que 
serien un espai de col·laboració públic-privada per impulsar l’activitat econòmica en els 
territoris de muntanya. Per tant, la proposta va en línia amb el que planteja la Memòria 
preliminar. 
 
L’aportació proposa diverses propostes de discriminació fiscal positiva per al residents 
dels territoris de muntanya i les activitats econòmiques que s’hi vulguin instal·lar. La 
Memòria preliminar, com es pot comprovar, no tanca la porta a que la nova llei de 
muntanya pugui entrar en aquesta matèria però existeixen moltes possibilitats diferents, 
amb un impacte (tant positiu com negatiu) també molt diferent, per la qual cosa s’hauran 
d’analitzar, per part d’experts, cas per cas durant el procés d’elaboració de 
l’avantprojecte de llei. 
 
Igualment, es recull la necessitat de garantir un finançament adequat de les polítiques 
de muntanya més estratègiques i està previst estudiar la qüestió en el procés 
d’elaboració de l’avantprojecte de llei. 
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Pel que fa a la proposta d’adaptar l’urbanisme a la realitat dels territoris de muntanya, 
es posa de manifest que aquest és un objectiu de l’avantprojecte de llei de territori que 
actualment es troba en fase de tramitació i que es considera el marc adequat per abordar 
aquesta qüestió. Quant a les mesures urbanístiques per facilitar la generació d’energia, 
aquestes han estat abordades en els diferents decrets de foment de les energies 
renovables i s’entén que, tota millora, s’ha d’incorporar a aquest marc legal específic. 
 
Finalment, propostes com impulsar un pla de xoc de sòl d’ús industrial als territoris de 
muntanya, impulsar un pla de recuperació de pastures i espais oberts o aprofitar el 
potencial paisatgístic i de tranquil·litat per a potenciar la instal·lació de serveis associats 
a la tercera edat i a la salut, s’entén que són més pròpies d’una agenda estratègica (com 
la que s’està elaborant per al Pirineu) que d’un projecte normatiu. 
 
Aportacions de l’Associació de Veïns de Riells del Montseny 
 
Resum de les observacions: 
 
Es considera que la part alta del municipi de Riells i Viabrea comparteix totes les 
particularitats dels territoris de muntanya con el despoblament, la manca 
d’infraestructures bàsiques com llum, aigua, telefonia mòbil i fixe, internet, accessos, 
etc. S’assenyala que tota l’àrea de Riells pateix un greu abandonament de les masies, 
de l'agricultura i de les masses forestals i es troba en una situació de vulnerabilitat 
alta; que no té la "massa crítica" de població per preservar ni obtenir el més bàsic. 

 
Resum de les propostes: 
 
Reconsiderar l’àmbit geogràfic d’aplicació de la Llei per incloure noves zones de 
muntanya desafavorides de forma persistent al llarg del temps. 

 
Valoració: 
 
La declaració d’un nou municipi de muntanya es basa en el compliment d’uns 
determinats paràmetres objectius establerts. No s’han de confondre els factors que 
defineixen una àrea territorial desfavorida o sotmesa als handicaps propis de la baixa 
densitat amb els factors específics que defineixen un municipi de muntanya. Per abordar 
la qüestió que l’aportació planteja, la Generalitat està tramitant l’avantprojecte de llei de 
l’estatut dels municipis rurals. 
 
Aportacions d’Alba (Mountain Wilderness Catalunya) 
 
Resum de les observacions: 
 
Es vol una nova llei de muntanya que preservi de debò l'estat natural de la muntanya. 
Cal garantir que objectius com "posar en valor els actius territorials estratègics com el 
patrimoni natural" o "desenvolupar projectes econòmics com a política d'atracció" no 
impliquin solucions basades en urbanitzar i malmetre la muntanya. 

 
Resum de les propostes: 
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Tractar també, en la llei, els aspectes referents a l'ús de la muntanya, des del seu 
aspecte cultural i formatiu (foment de la cultura excursionista, formació en el lleure, 
educació ambiental) per respectar i cuidar la natura, així com estimar i defensar el 
patrimoni cultural català. 
Regular de forma més restrictiva (nombre, ubicació, magnitud dels equipaments, etc.) 
les vies ferrades. Inspirar-se en la Carta d’Engelberg, manifest nascut l’any 2007 a 
Suïssa, acceptat als països alpins i consensuat per diversos estaments (diverses 
administracions públiques, professional del medi com els guies de muntanya -UIAGM-
, associacions d’esports de muntanya i ecologistes...) 

 
Valoració: 
 
Pel que fa a les observacions, es comparteix la idea que posar en valor el patrimoni 
natural o atraure activitat econòmica no pot implicar solucions basades en urbanitzar i 
malmetre la muntanya. No hi ha desenvolupament si no és sostenible i si malmet el 
recurs sobre el qual se sustenta. Es reconeix la muntanya com un dels principals 
reservoris de biodiversitat i de prestació de serveis ecosistèmics, un espai valuós i fràgil 
d’interès nacional. 
 
Pel que fa a les propostes, es comparteix la importància dels aspectes culturals de la 
muntanya i l’interès de fomentar l’educació en el lleure i els valors de la cultura 
excursionista. L’avantprojecte de llei ha de tenir en compte aquest objectiu, però la seva 
concreció i desplegament és més propi d’una agenda estratègica, com la que s’està 
tramitant per al Pirineu, que d’un projecte normatiu. 
 
No es discuteix la necessitat de regular les vies ferrades, entre d’altres coses per establir 
responsabilitats futures sobre aquestes instal·lacions, però es considera que és un tema 
molt específic que escapa al que s’espera de la llei de muntanya. Sense tancar la porta 
a la proposta, s’haurà d’estudiar en quin instrument tindria més sentit abordar aquesta 
qüestió. 
 
Aportacions de l’Associació Catalana de Municipis 
 
Resum de les observacions: 
 
Es comparteix la necessitat de posar al dia la llei d’alta muntanya de l’any 1983 però, 
com fer-ho, dependrà de com es resolguin, també, la resta de lleis que actualment 
s’estan impulsant per part de la Generalitat (la llei de l’Estatut dels municipis rurals, la 
Llei de Territori i la Llei de Governs i finances locals). El contingut de la nova Llei de 
Muntanya pot tenir un tractament específic o incloure’s en les Lleis que s’han citat. Es 
considera necessari fer un debat conjunt dels principals afectes que de manera 
comuna s’han de regular (que aquests debats no siguin compartiments estancs) per 
tal de no perdre la visió de conjunt i poder harmonitzar les diverses iniciatives 
legislatives. 
Es considera que la creació d’un observatori dels territoris de muntanya o organisme 
similar, hauria d’anar vinculada a una anàlisi dels organismes existents (Observatori 
del món rural, Observatori del Paisatge, Observatori del Patrimoni Natural i la 
biodiversitat) i veure’n tant la seva necessitat com la coordinació amb altres 
organismes similars i la seva adscripció orgànica i funcional, en cas que es consideri 
necessària la seva creació. 
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S’assenyala que en la recent llei sobre la facilitació de l’activitat econòmica (i el 
reglament), es va objectivar la figura del projecte estratègic (articles 41 i següents del 
Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat 
econòmica) i es considera que caldria preveure un marc normatiu comú i fixar les 
especificitats de les comarques i zones de muntanya, si cal. 
Es considera que cal posar al dia les competències, funcions i finançament de l’IDAPA 
en el marc del debat sobre la llei i la resta de projectes de Llei, Agendes i plans 
estratègics que afecten les comarques de muntanya. 
Es comparteix la necessitat d’enfortir els Consells Comarcals de muntanya però es 
considera que aquest debat pertoca prioritàriament a la nova llei de governs i finances 
locals. S’ha de tenir una visió de conjunt del país, quant a competències i finançament, 
per poder donar solucions asimètriques que s’adaptin a les necessitats del nostre 
territori. 
Sobre els instruments d’associació, representativitat, interlocució i governança amb 
els actors socioeconòmics es considera que cal tenir present la concertació territorial 
que pretén dur a terme el SOC i que serà el marc jurídic on confluiran les estratègies 
socioeconòmiques. Tant l’Acord Marc com el reglament que desplega els Consells 
Territorials, tenen regulació pròpia. 
Es considera necessari tenir present l’Agenda Rural de Catalunya i el necessari 
encaix en l’Agenda dels pobles i ciutats de Catalunya 2050. 
Cal garantir el rural Proofing, la necessària incorporació a qualsevol projecte normatiu 
o estratègic de la visió rural, que incorpora les comarques i zones de muntanya. 
Es considera necessari garantir una visió transversal dintre del Govern de totes les 
polítiques que afecten les comarques de muntanya, evitant duplicitats, compartiments 
estancs i fomentant l’empoderament en la presa de decisions. 

 
Resum de les propostes: 
 
Analitzar l’encaix de la nova llei i les propostes de l’observatori dels territoris de 
muntanya, de la figura del projecte estratègic, de l’enfortiment dels consells comarcals 
de muntanya i dels nous espais de governança amb la resta de lleis i agendes que 
s’estan impulsant en aquests moments per part de la Generalitat d Catalunya. 

 
Valoració: 
 
Les observacions plantejades avalen la necessitat o interès de posar al dia la llei d’alta 
muntanya de l’any 1983, de crear un observatori dels territoris de muntanya, de posar 
al dia les competències, funcions i finançament de l’IDAPA i d’enfortir els consells 
comarcals de muntanya. No obstant això, es demana que aquestes qüestions s’abordin 
tenint en compte el conjunt d’iniciatives normatives concurrents en curs (en especial la 
llei de l’Estatut dels municipis rurals, la Llei de Territori i la Llei de Governs i finances 
locals) i tenint en compte el conjunt d’agendes, plans i organismes que ja existeixen 
evitant redundàncies i buscant la màxima integració, simplicitat, eficiència i eficàcia. 
 
Pel que fa a la figura del projecte estratègic que es proposa en la Memòria preliminar, 
es demana que es tingui en compte la regulació que es fa en els articles 41 i següents 
del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat 
econòmica per tal de garantir un marc normatiu comú i fixar, si cal, les especificitats de 
les comarques i zones de muntanya en el marc general. 
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Pel que fa a la governança amb els actors socioeconòmics, es demana que es tinguin 
en compte els instruments de concertació territorial que està posant en marxa el SOC 
(l’Acord Marc, els consells territorials, etc.) i que serà el marc jurídic on confluiran les 
estratègies socioeconòmiques. 
 
En relació a les observacions plantejades, es comparteix la necessitat d’evitar 
redundàncies i complexitat innecessàries, sempre i quant les especificitats dels territoris 
de muntanya siguin tingudes en compte i tractades adequadament. També es 
comparteix la necessitat d’avaluar les propostes que es formulin en relació al context de 
normatives en curs i d’instruments existents. Tot això serà analitzat en el procés 
d’elaboració i documentat en el marc de la Memòria d’avaluació de l’impacte que ha 
d’acompanyar tot avantprojecte de llei. 
 
Pel que fa a la resta d’observacions, s’està d’acord amb la necessitat que es garanteixi 
el “rural Proofing” (la necessària incorporació a qualsevol projecte normatiu o estratègic 
de la visió rural) però no en que aquest inclogui sempre les especificitats de les 
comarques i zones de muntanya. La proposta d’un sistema d’observatori dels territoris 
de muntanya que es fa en la Memòria preliminar té per objecte, entre d’altres, que es 
garanteixi també el “Mountain Proofing”. 
 
Es comparteix, també, la necessitat de garantir una visió transversal dintre del Govern 
de totes les polítiques que afecten les comarques de muntanya, evitant duplicitats, 
compartiments estancs i fomentant l’empoderament en la presa de decisions. La 
Memòria preliminar planteja un sistema d’observatori dels territoris de muntanya, la 
figura del projecte estratègic integrat i un espai de governança que busquen garantir 
aquest objectiu. 
 
Finalment, en relació a l’encaix de l’avantprojecte de llei de muntanya amb l’Agenda 
Rural de Catalunya i l’Agenda dels pobles i ciutats de Catalunya 2050 es considera que 
es tracta d’instruments complementaris però de diferent naturalesa. Mentre les agendes 
busquen determinar, amb el màxim consens possible, el què es vol fer, les normatives 
s’han de centrar en els instruments i procediments necessaris per a fer-ho. 
 
Aportacions de Golda 
 
Resum de les observacions: 
 
Es considera que el Govern hauria de tenir una política pública coherent i coordinada 
en relació amb les problemàtiques de despoblament del món rural, més enllà de les 
característiques pròpies que pugi tenir el territori de muntanya. 
Es considera que Catalunya segueix els patrons demogràfics i econòmics dels països 
del seu entorn (no és un cas singular) i que les noves lleis s’haurien d’adaptar a 
aquesta realitat, mirant de minimitzar les pitjors conseqüències i aprofitar les 
oportunitats que generen. 
Es considera que si es vol retenir població als territoris rurals caldrà generar 
oportunitats econòmiques –essencialment al tercer sector- i si es vol repoblar, haurà 
de ser amb immigrants econòmics. 
S’assenyala que garantir uns serveis mínims a tots els ciutadans independentment 
d’on resideixen no significa que tots els ciutadans tinguin els mateixos serveis a tot el 
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territori (viure a àrees urbanes té avantatges i inconvenients, igual que fer-ho a àrees 
rurals). 
Es considera que hi ha un dèficit democràtic en totes les entitats supramunicipals 
(diputacions, vegueries, comarques), ja que els seus responsables no són escollits 
directament. 
Es considera que hi ha un dèficit de transparència en relació amb tot els ens locals tal 
com palesen els informes sobre la llei de transparència del Síndic de Greuges i es 
proposa que es retinguin transferències i subvencions a aquells ens locals que donin 
compliment a la normativa de transparència. 
S’opina que cal pagar més sous a professionals tècnics i menys sous a polítics en 
l’àmbit local, que hi ha massa estructura política per la gestió que es realitza. 
Es considera que l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals s’hauria 
d’integrar en l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Es considera que s’haurien de suprimir tots els municipis de menys de 1.000 habitants 
mitjançant incorporació al municipi més gran que tinguin al costat (creant la figura del 
“Representant del poble”, escollit democràticament, que actuï d’enllaç entre el poble 
petit i el nou ajuntament) i preveure la supressió de tots els municipis de menys de 
2.500 habitants l’any el 2030. 
Es considera que caldria preveure un fons i un pla de creixement pels municipis entre 
1.000 i 5.000 habitants de Catalunya, que estableixi mesures per garantir el 
manteniment de suficients habitants als municipis de Catalunya. 
Es considera que s’haurien de suprimir les comarques que tenen menys de 10.000 
habitants i preveure la supressió d’aquelles que tinguin menys de 20.000 habitants 
l’any 2030. 
Es considera que caldria crear un fons i un pla de creixement per les comarques entre 
10.000 i 20.000 habitants que estableixi mesures per garantir el manteniment de 
suficients habitants a les comarques de Catalunya. 
Es defensa que les comarques haurien d’assumir les competències que permetin 
garantir que tots els ciutadans de la comarca poden disposar dels serveis sanitaris i 
socials mínims en 15 minuts en cotxe. Per tant, haurien de tenir competències en 
matèria d’infraestructura viària i de planificació de les activitats econòmiques, i 
disposar de major finançament. 
Es demana que no es posin en funcionament les vegueries fins que no es resolgui la 
seva unificació amb les províncies. 
Es creu que s’hauria de simplificar la tipologia de formes de cooperació entre 
municipis i garantir la seva transparència. 
Es creu que s’hauria de millorar el procés de selecció i formació del personal dels ens 
locals. 
Es considera que l’Administració de la Generalitat s’hauria de coordinar internament 
per impulsar mesures per atraure població a les zones rurals, implicant també altres 
administracions. S’apunta una llista de mesures que s’han plantejat en diversos 
fòrums de debat: 
 

 Establir una “visa daurada” que atorgui el permís de residència a aquells 
estrangers que inverteixin específicament en zones rurals. 

 Avalar el 30% de la hipoteca a famílies joves amb nens que comprin el seu 
habitatge habitual a zones rurals.  
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 Establir en l’àmbit rurals serveis o activitats típicament “NIMBY”: centres 
menors, presons, parcs eòlics o fotovoltaics, etc. Ja que generen treball 
qualificat en aquestes zones.  

 Facilitar la regularització d’aquells immigrants que s’instal·lin a zones rurals. 
 Establir plans econòmics per impulsar la diversificació de l’economia de les 

zones rurals.  
 Regular l’expropiació de terres de conreu que estiguin sense utilitzar amb la 

finalitat que les usin tercers que vulguin invertir en una zona rural.  
 Actualitzar la regulació sobre béns comunals per facilitar la seva gestió.  
 Millorar la gestió forestal del territori.  
 Garantir que hi hagi infraestructures que permetin comunicació ràpida entre la 

capital de la comarca i els pobles que la integren. 
 
Valoració: 
 
Les observacions i propostes que es formulen són les que l’autor ha presentat també, 
prèviament, a la consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de llei de governs locals 
de Catalunya i sobre l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals. En l’escrit, 
argumenta que, en bona part, també són aplicables a una nova llei de muntanya. En 
tant que es proposen per al conjunt de Catalunya (i no solament per a les comarques i 
municipis de muntanya) s’han consignat en l’apartat d’observacions a tenir en compte i 
no en el de propostes concretes per a una nova llei de muntanya. Tot seguit s’entra a 
valorar les observacions. 
 
Es comparteix la idea que el Govern ha de tenir una política pública coherent i 
coordinada en relació amb les problemàtiques de despoblament del món rural, més enllà 
de les característiques pròpies que pugi tenir el territori de muntanya. 
 
Es comparteix la idea que Catalunya segueix els patrons demogràfics i econòmics dels 
països del seu entorn (no és un cas singular), que si es vol retenir població als territoris 
rurals caldrà generar oportunitats econòmiques (de fet, a memòria preliminar ho 
considera l’objectiu preferent) i que garantir els serveis no significa que hi hagi els 
mateixos serveis a tot arreu. 
 
Es considera que les valoracions relatives a possibles dèficits democràtics de les entitats 
supramunicipals i de transparència dels ens locals o l’excés d’estructura política en els 
mateixos s’han de valorar en el marc l’avantprojecte de llei de governs locals de 
Catalunya més que en el marc de la nova llei de muntanya. Igualment pel que fa a la 
proposta d’eliminar els municipis i comarques amb poca població, la posada en marxa 
de les vegueries, les formes de cooperació entre municipis o el procés de selecció i 
formació del personal dels ens locals. 
 
Una de les observacions que es formulen té a veure amb les competències que haurien 
de tenir els consells comarcals. Certament, per l’especial transcendència i funcionalitat 
que els consells comarcals tenen en les comarques de muntanya, la Memòria preliminar 
planteja la necessitat d’estudiar les possibilitats de redefinir, enfortir i dotar d’un marc 
estable els consells comarcals de muntanya per reforçar la cogestió de les polítiques de 
muntanya i el suport als micropobles dels seu àmbit territorial. No obstant això, tal com 
s’ha expressat en un apartat anterior, es comparteix la necessitat d’evitar redundàncies 
i complexitat innecessàries, sempre i quant les especificitats dels territoris de muntanya 
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siguin tingudes en compte i tractades adequadament. Per tant, s’hauran d’avaluar les 
propostes que es formulin en relació al context de normatives en curs (especialment 
l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya i l’avantprojecte de llei de l’Estatut 
dels municipis rurals), cosa que s’haurà de documentar en la Memòria d’avaluació de 
l’impacte que ha d’acompanyar l’avantprojecte de llei. 
 
Finalment, l’aportació fa una llista de nou possibles mesures per atraure població a les 
zones rurals. La d’establir una “visa daurada” que atorgui el permís de residència a 
aquells estrangers que inverteixin específicament en zones rurals i la de facilitar la 
regularització d’aquells immigrants que s’instal·lin a zones rurals, s’escapen de les 
competències de la Generalitat de Catalunya. La de facilitar l’accés a les finques 
agràries que estan en desús s’està abordant en un a decret específic. Les d’establir 
plans econòmics per impulsar la diversificació de l’economia, millorar la gestió forestal, 
millorar les infraestructures de comunicació amb la capital de la comarca o promoure la 
implantació de serveis o activitats típicament “NIMBY” en els territoris de muntanya es 
consideren més propis d’una agenda estratègica, com la que s’està elaborant per al 
Pirineu, que d’un projecte normatiu. Només les propostes d’avalar un percentatge de la 
hipoteca a famílies joves amb nens que comprin el seu habitatge habitual a zones rurals 
i d’actualitzar o la regulació sobre béns comunals per facilitar la seva gestió es considera 
que tenen un cert sentit en un projecte normatiu i seran estudiades. 
 
Aportacions de l’Associació de Micropobles de Catalunya 
 
Resum de les observacions: 
 
Es considera molt necessari vincular la nova llei de muntanya amb la resta d’agendes 
que s’estan impulsant. 
Es considera necessari i imprescindible que l’Agenda Rural de Catalunya i les accions 
que s’hi contenen (ACORD GOV/108/2022, de 24 de maig) s’analitzin i s’integrin a 
dins de la nova llei de muntanya adaptant-les a la idiosincràsia d’aquests territoris. 
Es considera interessant pensar de manera acurada com s’estableix la governança 
d’aquests territoris tant dispersos pel país i quins son els canals de comunicació entre 
els diferents interlocutors. 
Es considera molt necessària la regulació dels propis recursos endògens dels territoris 
de 
muntanya. 

 
Resum de les propostes: 
 
Analitzar el “Repte 7. GOVERNANÇA: descentralitzar i democratitzar la participació i 
la presa de decisions” de l’Agenda Rural de Catalunya en el qual hi ha una bona colla 
d’accions i propostes de modificació de llei, normativa i fiscalitat per agilitzar el dia a 
dia no només dels territoris rurals sinó també pels de muntanya. 
Agrupar els diferents massissos en associacions composades pels diferents municipis 
(potser sota el paraigües dels consells comarcals i/o les diputacions provincials) les 
quals podrien, des del territori, establir les seves estratègies de desenvolupament de 
massís. Amb aquestes estratègies cadascú de les entitats/associacions podria 
concórrer a la cerca del finançament per tal d’anar-les implementant de manera 
ordenada i prioritzada. 
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Revisar els criteris pels quals un municipi ha estat considerat municipi de muntanya. 
Sembla incongruent que municipis de costa com Tossa de Mar hi estiguin inclosos i 
altres com Susqueda, que està envoltat de bosc, amb un pantà al mig del terme i 
quilòmetres de camins per gestionar, no en formin part. 
Els objectius de la llei s’haurien de centrar més en les societats ja existents que en 
els que han de venir de fora i donar importància a l’estructura social així com enfortir-
la per tal de fer d’atracció als possibles repobladors. 

 
Valoració: 
 
En l’apartat d’observacions, s’insta a vincular la nova llei de muntanya amb la resta 
d’agendes que s’estan impulsant i a integrar dins de la nova llei de muntanya l’Agenda 
Rural de Catalunya i les accions que s’hi contenen. En relació a això, es considera que 
es tracta d’instruments complementaris però de diferent naturalesa. Mentre les agendes 
busquen determinar, amb el màxim consens possible, el què es vol fer, les normatives 
s’han de centrar en els instruments i procediments necessaris per a fer-ho. 
 
Pel que fa a la regulació dels propis recursos endògens dels territoris de muntanya, es 
comparteix la valoració que es fa de la seva importància, però es considera que pertoca 
abordar la qüestió des de la legislació sectorial (de medi natural, forestal, etc.). 
 
En l’apartat de propostes, s’està d’acord en analitzar amb deteniment el “Repte 7. 
GOVERNANÇA: descentralitzar i democratitzar la participació i la presa de decisions” 
de l’Agenda Rural de Catalunya per tal d’identificar allò que pugui tenir sentit abordar 
des d’un projecte de norma a l’hora d’enfortir la governança en els territoris de muntanya. 
 
Es comparteix la necessitat de trobar, en les zones de muntanya, un interlocutor únic 
que agrupi els diversos municipis que composen cada massís i s’està d’acord que una 
associació per a cada massís podria ser una figura jurídica apropiada. També s’està 
d’acord en que cada massís hauria de tenir una estratègia de desenvolupament ajustada 
a la seva situació i problemàtica. No es comparteix la idea de posar aquestes possibles 
associacions sota el paraigües dels consells comarcals (perquè els 137 municipis de 
muntanya es troben repartits en 21 comarques!) però sí que cal integrar-los en 
l’arquitectura de presa de decisions. Pel que fa a les diputacions provincials, s’entén que 
el seu paper, d’acord amb les seves funcions i competències, és el de suport al món 
local. 
 
Pel que fa als paràmetres que defineixen els municipis de muntanya, és important tenir 
present que aquests poden ser diferents a aquells que caracteritzen els municipis rurals 
o de baixa densitat i aquells que caracteritzen els municipis desfavorits. Aquest projecte 
normatiu es centra en les especificitats dels territoris de muntanya, que en alguns casos, 
per posar uns exemples, poden ser més terciaris que rurals o tenir rendes familiars més 
altes que molts altres territoris. Per als municipis rurals i els desfavorits existeixen altres 
iniciatives en curs.    
 
Finalment, es comparteix que el desenvolupament territorial comença per l’enfortiment 
de l’estructura social existent i es mirarà de tenir en compte aquest accent. 
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4. Conclusions 
 
Com a resultat de la consulta pública prèvia: 
 
 Es matisaran o completaran alguns dels objectius estratègics de les polítiques de 

muntanya. 
 
 S’estudiaran les possibilitats de discriminació positiva i finançament específic per als 

territoris de muntanya. 
 
 S’avaluaran les propostes que es formulin en els treballs d’elaboració de 

l’avantprojecte de llei en relació al context de normatives concurrents en curs (en 
especial la llei de l’Estatut dels municipis rurals i la Llei de Governs i finances locals) 
i les possibles redundàncies en relació amb d’altres iniciatives (per exemple amb el 
Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica pel que fa a la figura del 
projecte estratègic o amb els instruments de concertació territorial que està posant 
en marxa el SOC pel que fa a la governança amb els actors econòmics del territori). 
L’anàlisi es documentarà en la Memòria d’avaluació de l’impacte que ha 
d’acompanyar l’avantprojecte de llei. 

 
 S’analitzarà l’Agenda Rural de Catalunya i l’Agenda estratègica del Pirineu per tal 

d’identificar allò que pugui tenir sentit abordar en un projecte normatiu.. 
 
 S’analitzarà l’interès, la idoneïtat i la viabilitat d’abordar la regulació sobre béns 

comunals i de les vies ferrades en aquesta iniciativa legislativa. 
 
 S’estudiarà la possibilitat de dotar els diversos massissos que constitueixen les 

zones de muntanya d’una figura jurídica que garanteixi un interlocutor únic i integrar 
els consells comarcals en l’arquitectura de presa de decisions. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Roser Bombardó Bagaria 
Directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral 
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