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El Govern aprova el Pla de seguretat viària 2008-2010 
amb un pressupost inicial de 250 milions d’euros 
  

• El Pla preveu realitzar un mapa complert de risc viari i l’avaluació 
contínua dels trams de concentració d’accidents a les carreteres  
 

• Inclou el desenvolupament d’un Pla director d’educació per la 
mobilitat segura que compta amb la participació dels agents 
relacionats amb la prevenció d’accidents 
 

• Aquest any es licitarà el projecte del carril bus-VAO de la C-58 
 

• Sol·licitarà a EuronCAP que inclogui les motocicletes en els seus 
estudis de seguretat passiva dels vehicles 
 

El Govern ha aprovat al Pla de seguretat viària (PSV) 2008-2010, un 
document clau que revisa i proposa les línies estratègiques que es 
desenvoluparan els propers tres anys per tal d’assolir els objectius generals 
de seguretat viària. El PSV aporta els instruments que permetran arribar a una 
reducció del 50% del nombre de morts respecte de l’any 2000, un dels 
objectius fixat per la Unió Europea per al 2010. 
 
El PSV és un document transversal, impulsat pel Servei Català de Trànsit 
(SCT), que compta amb la participació de diverses entitats públiques i 
privades  vinculades al  món de la seguretat viària. El SCT, organisme que 
lidera l’execució del Pla, garantirà el seu pressupost inicial amb 250 milions 
d’euros. 
 
A Catalunya es confirma una tendència a la baixa en l’accidentalitat des de 
l’any 2000 (l’any 2007 el nombre de morts va baixar un 6,73% i el d’accidents 
mortals, un 9,72% respecte de l’any 2006). L’única excepció la trobem en els 
accidents amb motoristes implicats, que han augmentat significativament.   
 
Mapa complet del risc d’accidentalitat 
 
El PSV recull, entre les seves actuacions principals, l’avaluació contínua dels 
trams de concentració d’accidents, per la qual cosa pretén fer un seguiment 
territorial continu dels sinistres per vies i punts quilomètrics, que permetrà 
realitzar un mapa complet del risc d’accidentalitat a les carreteres i autopistes. 
A més, el PSV impulsarà la realització d’auditories de seguretat viària a les 
carreteres, que seran un element cabdal per detectar els seus nivells de 
seguretat i poder aplicar mesures correctores. Així mateix, el Pla també 
preveu mantenir la seva participació en el projecte europeu  EuroRAP, que 
realitza un estudi anual del risc a la xarxa viària. 
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Evolució del nombre de morts i ferits greus 
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FONT: Servei Català de Trànsit (pendent dades tancament 2007) 

 
 
 Instal·lació de carrils bus-VAO 
 
El PSV impulsarà actuacions per tal d’assolir un model de mobilitat sostenible i 
segur, com la instal·lació de carrils bus-VAO als accessos de Barcelona 
(només per a autobusos o vehicles d’alta ocupació) i l’augment de l’oferta de 
transport públic. En aquest sentit, el Govern està treballant en el projecte del 
carril bus-VAO a la C58, que es licitarà aquest mateix any. D’altra banda, el 
Ministeri de Foment està gestionant el projecte del carril bus-VAO de la B23.  
 
Pla director d’educació per a la mobilitat segura 
 
El PSV inclou el desenvolupament d’un Pla director d’educació per a la 
mobilitat segura, que comptarà amb la participació dels agents relacionats 
amb la prevenció d’accidents, com ara policies de trànsit, membres de l’àmbit 
educatiu i d’altres entitats que es dediquen a l’educació viària. Aquest Pla 
director pretén establir estratègies comunes i harmonitzar criteris d’actuació 
amb l’objectiu d’assolir un canvi social envers una mobilitat segura i 
responsable. 
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El PSV situa les accions d’educació i formació com a pilars de l’educació viària 
i  per aquest motiu potenciarà les actuacions d’educació per a la mobilitat 
segura. El  Pla recull la possibilitat de consensuar amb el Departament 
d’Educació la inclusió de la mobilitat segura com a matèria obligatòria en la 
formació dels escolars catalans i aconseguir així que la seguretat viària 
esdevingui un pilar fonamental de les polítiques preventives de sinistralitat.  
 
EuronCAP per a motos 
 
D’altra banda, el Pla també potenciarà accions específiques per combatre 
l’accidentalitat relacionada amb la motocicleta. Una d’aquestes accions 
previstes és la sol·licitud al projecte EuronCAP, que avalua l’índex de 
seguretat dels turismes, perquè inclogui les motocicletes com  a objecte del 
seu estudi. D’altra banda, coincidint amb el Gran Premi de Motociclisme de 
Jerez el SCT engegarà a finals de març una campanya publicitària de 
sensibilització adreçada als conductors de motocicleta per prevenir i reduir els 
accidents dels vehicles de dues rodes.  
 
Cooperació amb els ens locals 
 
Una altra de les línies mestres d’aquest document, és la cooperació amb els 
governs locals amb la finalitat de reduir la sinistralitat en les zones urbanes. 
Dins aquest àmbit, el Govern vol desenvolupar plans locals de seguretat viària 
en totes les poblacions catalanes de més de 30.000 habitants o que siguin 
capitals de comarca, de manera que l’any 2010  els plans cobreixin el 70% de 
la població de Catalunya.  
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A data d’avui, el Servei Català de Trànsit ha signat el conveni de col·laboració 
per a la redacció d’un pla local de seguretat viària amb 39 ajuntaments: 
Terrassa, Tarragona, Lleida, Torregrossa, Girona, Vilanova i la Geltrú, Gavà, 
Sant Feliu de Llobregat, Figueres, Tortosa, Olot, Amposta, la Seu d’Urgell, 
Cunit, Tona, Polinyà, Sant Feliu de Codines, Artés, Balenyà, la Galera, 
Malgrat de Mar, el Prat de Llobregat, Montbrió del Camp, Benavent de Segrià, 
Piera, Barcelona, Alguaire, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Premià de Dalt, 
Mataró, Castelldefels, Granollers, Reus, Santa Coloma de Gramenet, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de Llavaneres, Manresa i Santa 
Coloma de Farners. 

 
Així mateix, el Servei Català de Trànsit està desenvolupant contactes de cara 
a la signatura de convenis de col·laboració per a la redacció d’un pla local de 
seguretat viària per al 2008 amb municipis com: Roda de Ter, Mollet del 
Vallès, Cornellà de Llobregat, Badalona, Campdevànol, Blanes,  Cambrils, 
Caldes de Malavella, Vic i Igualada.   
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Síntesi de les principals accions del Pla 
 
Decàleg d’accions  
 

1. Treballar per a un canvi en la percepció de la seguretat viària com 
una necessitat social.  

 
 Cal que la seguretat viària sigui assumida per la major 

part de la societat com un element essencial de la 
convivència. Cal un canvi cultural respecte a la 
mobilitat i la conducció.  

 Això s’inclou a tot el pla en general i en especial en les 
accions adreçades a l’educació, formació i 
sensibilització i les de participació de la societat civil.  

 Menció especial a promoure l’agrupació de les víctimes 
d’accidents de trànsit i els seus familiars i  la utilització 
del seu testimoni per sensibilitzar la societat. (Cal fer 
palès a tothom el després de l’accident ). 

 
2. Impulsar actuacions per a un canvi modal cap a un model de 

mobilitat sostenible i segur 
 

 La mobilitat sostenible i segura depèn en gran part que 
avancem en l’ús del transport col·lectiu i altres modes 
de transport alternatiu.  

 Carrils bus-vao (només per a  autobusos o vehicles 
d’alta ocupació) i l’augment de l’oferta de transport 
públic  

 
3. Situar les accions d’educació i formació com a pilars de la 

seguretat viària  
 
 En l’àmbit de la prevenció i amb el propòsit d’assolir un 

canvi en el comportament dels usuaris que es consolidi 
en el futur, cal potenciar les accions d’educació per a la 
mobilitat segura. Aquest és el model que van posar en 
marxa països com la Gran Bretanya, Holanda o 
Suècia, fa més de vint anys, amb resultats excel·lents. 

 En aquest sentit, es proposa elaborar un Pla director 
d’educació per a la mobilitat segura amb la 
participació de tots els agents que es dediquen a 
aquesta tasca (Educació, policies de trànsit, 
asseguradores, associacions d’usuaris...) per sumar 
esforços, establir estratègies comunes i harmonitzar 
criteris. 
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 Posar de manifest la voluntat de col·laborar amb el 
Departament d’Educació en una proposta (no 
imposada) que permeti que l’educació en la mobilitat 
segura formi part de la formació obligatòria dels nens i 
joves. 

 
4. Combatre la velocitat excessiva o inadequada 
 

 Amb l’increment dels controls amb equips fixos o 
mòbils i les campanyes de sensibilització en aquest 
tipus d’infracció s’ha d’aconseguir la reducció de les 
velocitats mitjanes i de les infraccions de velocitat que 
són la causa de molts accidents i l’agreujament de les 
conseqüències de quasi tots els accidents. 

 Més trams amb velocitat controlada (35 trams per any) 
 Millora en la tramitació de les sancions 
 Normativa més dissuasòria (permís punts, codi penal).  
 L’últim estudi disponible indica una reducció del 33% 

en la xifra de morts en trams sota control automàtic de 
velocitat amb cinemòmetre.  

 
5. Recuperar la tendència a un major ús d’accessoris de seguretat 

passiva 
 

 La lleugera davallada en l’ús del cinturó i el casc de les 
víctimes d’accident  

o ( De les víctimes d’accident -> portaven casc: 
2005 89% i 2006 84%; Portaven el cinturó: 2005 
67% i 2006 66% ) 

requereixen el reforçament immediat, mitjançant 
campanyes de control, per recuperar i incrementar el 
compliment d’aquestes mesures de seguretat passiva 
de les quals depèn en gran part la gravetat de les 
lesions de les víctimes. 
  

6. Mantenir la lluita contra la conducció sota els efectes de l’alcohol 
o les drogues 

 
 Les xifres de les infraccions detectades 

(administratives o penals) amb motiu d’accidents, 
d’infraccions de risc, controls preventius etc ens diuen 
que existeix encara un nombre considerable de 
conductors que barregen alcohol o drogues amb la 
conducció. Això es confirma amb les dades que 
s’extreuen de les autòpsies dels conductors morts en 
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accident de trànsit  (45% donen positiu en alcohol i/o 
drogues)   

 Millorar la qualitat dels controls d’alcohol (concentrar-
los en llocs i horaris de risc), adquirir més equips de 
control per a policies de trànsit. Incrementar els 
controls de drogues amb CME i policies locals. 

 
7. Impulsar accions específiques per combatre l’accidentalitat 

relacionada amb la motocicleta 
 

 Els morts per accident de motocicleta s’han 
incrementat espectacularment. El 2007 s’han duplicat 
respecte al 2006 

 S’ha creat el grup de treball de la moto amb tots els 
sectors relacionats amb la motocicleta (usuaris, 
fabricants, esportistes, administracions ...) propostes 
relacionades amb la millora de la formació (inclosa la 
formació pràctica), proposta de regulació de l’accés al 
permís de conduir motos, campanyes de sensibilització 
sobre la moto,  seguretat dels vehicles...  

 Conclusions de la reunió preliminar d’aquest grup de 
treball 

• Treball per àrees o subgrups: 
o Educació i formació (educació en la 

mobilitat segura a l’escola, 
preconductors, cursos per a conductors 
B+125, cursos pràctics en circuit ...)  

o Comunicació / Campanya (campanyes de 
sensibilització a l’entorn de la moto): 
campanya específica motoristes a partir 
de la propera primavera amb la 
participació de pilots.  

o Normativa i vehicle (accés al permís 
gradual, prova pràctica en situacions 
reals, limitadors de potència, sistemes de 
seguretat...)  

o Infraestructura (actualment ja funciona 
amb DPTOP, SCT i usuaris), elements de 
protecció passiva...  (1.000.000 € per 
l’any 2008) 

• Realitzar un segon estudi més al detall (cas per 
cas) en els propers mesos per aprofundir en la 
seva casuística. 
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8. Augmentar la participació i cooperació dels ens locals amb 
l’objectiu de reduir l’accidentalitat en zona urbana 

 
 La incidència de la sinistralitat a la xarxa viària urbana i 

la seva elevada contribució en l’accidentalitat fa que 
calgui establir estratègies i accions adreçades a l’àmbit 
local. (Des del 2000 han disminuït els morts urbans en 
un 15,6% quan en carretera han disminuït un 42,5%. 
Això ha fet que si el 2000 els morts urbans 
representaven un 23,7% del total -1 de cada quatre 
aproximadament – al 2006 representen un 31,3% - 
prop d’1 de cada 3 -.   

 Accions: 
o Creació d’un grup de treball de seguretat viària 

urbana (ajuntaments, diputacions, policies 
locals, associacions municipalistes ...).  

o Plans locals de seguretat viària (planificació, 
execució i seguiment). Signats 36 convenis   (en 
total representen un 44% de la població 
catalana, 3.152.065 habitants). Per al 2008 és 
previst en 14 poblacions més i arribar a un 60% 
de la població. Per al 2010 es preveu arribar a 
totes les poblacions de 30.000 habitants o 
capitals de comarca (en total 68 ciutats amb 
una població de 4.829.555 habitants que 
representa un 68% de la població de 
Catalunya). Finançament 100% del SCT. 

o Campanyes conjuntes de vigilància i control. 
Reforçar la dotació d’equips de control 
(velocitat, alcohol, ciclomotors) a les policies 
locals (a data d’avui el SCT té signats 112 
convenis de cessió d’etilòmetres i 
alcoholímetres  i 119 cinemòmetres mòbils). 

o Millorar la informació dels accidents urbans 
(projecte SIDAT). 

 
9.   Avaluació contínua dels punts de sinistralitat  
 

 El seguiment territorial continu dels sinistres per vies i 
punts quilomètrics permetrà detectar al més aviat 
possible la concentració d’accidents en punts de la 
xarxa i investigar si tenen relació amb alguna 
deficiència de la via. 

 Seguir participant en el projecte europeu EuroRAP que 
realitza l’estudi anual del risc a la xarxa viària. 
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 Realització d’auditories de seguretat viària a les 
carreteres. 

 Millora dels mitjans de recollida i tractament de la 
informació d’accidents i la seva metodologia d’anàlisi i 
seguiment. 

 
10. Potenciar la recerca i investigació en matèria de trànsit i de 
seguretat viària. 
 

 Aprofundir en l’estudi i el coneixement de 
l’accidentalitat, de les seves causes i la seva evolució.  

o Binomi  velocitat-accidents 
o Estudi amb mostra aleatòria de la presència de 

l’alcohol entre els conductors  
 També: 

o Reforçar la divulgació dels resultats dels estudis 
EuroNcap sobre seguretat dels diversos models 
de vehicles.  

o Estudiar l’aplicació de sistema de regulació 
variable de la velocitat a l’entrada de les grans 
conurbacions urbanes. Veure els efectes de la 
reducció de velocitat en aquest àmbit i la seva 
influència en la sinistralitat. 

o Estudiar la implantació de sistemes de control 
de la velocitat mitjana per trams. Amb una 
primera aplicació al túnel de Viella. 

o Seguir desenvolupant sistemes intel·ligents 
d’informació, gestió i control del trànsit (ITS) i 
participant en el projecte europeu EASYWAY 
(abans SERTI) (Projecte que investiga i 
harmonitza l’ús de tecnologies intel·ligents de 
transport a les carreteres de la zona sud 
d’Europa.  

o Estudiar accions adreçades a la Prevenció de 
Riscos Laborals (PRL) relacionats amb la 
conducció de vehicles. 
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El Govern crea una comissió interdepartamental per 
elaborar el Pla de participació ciutadana 2008-2010 
 

• La comissió dissenyarà els eixos estratègics i les línies de treball 
del Pla 

 
• També concretarà accions per incrementar la participació de la 

ciutadania en les polítiques públiques 

 
El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental de 
Participació Ciutadana, un òrgan de coordinació i col·laboració en matèria de 
participació que elaborarà el Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana 
2008-2010. La comissió haurà de dissenyar els eixos estratègics i les línies de 
treball d’aquest pla i concretar les accions previstes per incrementar la 
participació de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques.  
 
D’altra banda, la Comissió també fixarà els compromisos que cada 
departament assumirà en termes de participació ciutadana i concretarà el 
suport econòmic, personal i logístic que es destinarà a cada iniciativa de 
promoció de la participació. El Pla es marca com a objectius millorar els 
espais estables de participació i seguir augmentant el compromís de tots els 
departaments a l’hora d’incloure mecanismes de participació en l’elaboració 
de lleis, plans, programes i altres actuacions.  
 
La comissió interdepartamental és integrada per representants de la 
Secretaria de Relacions Institucionals i Participació; la Secretaria del Govern; 
la Direcció General de Participació Ciutadana i una persona de cada 
Departament de la Generalitat.   
 
La creació de la comissió interdepartamental i l’elaboració del Pla 2008-2010  
són un pas més en l’aposta del Govern per la qualitat i la innovació 
democràtica. La nova comissió basarà la seva feina en l’experiència dels 
últims 4 anys, en què la Direcció General de Participació Ciutadana ha 
impulsat una política innovadora de promoció de la participació a nivell local (5 
milions d’euros en ajuts a més de 600 projectes participatius del món local) i 
nacional (processos participatius per a elaboració de lleis com l’Estatut, la Llei 
de serveis socials, la Llei d'infància, el Pla d'Energia, el Pla de Recerca, el Pla 
d’equipaments penitenciaris..etc). 
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Cal recordar que l’article 43 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 
que els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, 
la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques i han de facilitar la 
participació i la representació ciutadana i política. En el mateix sentit, la 
resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya (setembre 2007) insta el Govern 
a elaborar un Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana. Al seu torn, el 
Pla de Govern 2007-2010 determina que s’han de definir processos que 
permetin una relació més propera entre els gestors públics i la societat per 
millorar el disseny i els resultats de les polítiques públiques en una societat 
cada cop més complexa i diversa. 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern . 26.02.2008 13 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Els nens catalans de 7 i 8 anys podran accedir al 
dentista de franc a partir del darrer trimestre de 2008 
 

• La mesura beneficiarà inicialment uns 130.000 nens i nenes 
nascuts el 2000 i el 2001 

 
• La iniciativa és possible gràcies a l’acord signat entre el Ministeri 

de Sanitat i el Departament de Salut per a la posada en marxa del 
Pla de Salut Bucodental 

 
• El Govern incorporarà progressivament els diferents grups d'edat 

al Pla amb l'horitzó que, el 2016, tots els infants d'entre 7 i 15 anys 
puguin accedir gratuïtament a l'atenció bucodental. 

 
 
Uns 130.000 nens de 7 i 8 anys podran anar al dentista de franc a partir del 
darrer trimestre d'enguany, gràcies a l'acord signat entre el Ministeri de Sanitat 
i el Departament de Salut per a la posada en marxa del Pla de Salut 
Bucodental. El Govern incorporarà progressivament els diferents grups d'edat 
al Pla amb l'horitzó que, el 2016, tots els infants d'entre 7 i 15 anys puguin 
accedir gratuïtament a l'atenció bucodental. Es calcula que l’extensió del 
programa al 100% de la població de 7 a 15 anys suposarà aproximadament 
un total de 800.000 nens i nenes. 
 
El pressupost previst per a la implementació del servei durant el 2008 és de 
3,6 milions d'euros, repartits a parts iguals entre el govern espanyol i el català. 
Es prioritzarà l’assistència bucodental a través dels 350 centres d’atenció 
primària de la xarxa pública en que es fan serveis d’odontologia, i que 
actualment compten amb 320 professionals. 
 
Serveis inclosos en el Pla de Salut Bucodental 
 
La cartera de serveis prevista inclou un examen anual amb els tractaments i 
actuacions següents: 
 

• Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, 
acompanyades de la formació en higiene bucodental als nens i els seus 
pares o tutors. 

• Aplicació de fluor tòpic, d’acord amb la política de fluoració de cada 
CCAA, i de les necessitats individuals de cada nen. 

• Revisió anual de l’estat de salut de la cavitat bucal, incloent l’exploració 
radiogràfica quan sigui necessari. 

• Segellat de fissures en molars permanents 
• Obturació en peces dentàries permanents.  
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• Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentaries permanents 
amb lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. 

• Exodòncia en peces dentaries temporals 
• Tartrectomies 
• Tractament d’incisives i canines permanents en cas de malalties, 

malformacions o traumatismes, excepte en situacions amb tercers 
obligats al pagament. 

 
Queden exclosos del programa el tractament reparador de la dentició 
temporal, les ortodòncies, els tractaments estètics, els implants dentaris i els 
tractament per traumatismes quan existeixi un tercer obligat a respondre del 
tractament 
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El Govern amplia 1.451 hectàrees el Parc Natural de la 
zona volcànica de la Garrotxa  
 

• El Parc incrementa en un 10% la seva superfície i incorpora 
paratges de valor natural com les serres de Finestres i de les 
Medes  

 
• També declara reserva natural parcial els volcans de Sant Marc i 

Puig Roig i el conjunt format pels volcans del Cairat, Claperols i 
Repassot 

 
 
El Govern ha aprovat la modificació dels límits del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa per tal d’incrementar aproximadament en un 10% la 
superfície actual del Parc, incloure-hi nous sectors i declarar tres espais com a 
noves reserves naturals. 
 
Segons el Decret aprovat avui pel Govern, el nou Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa ocuparà 15.309 hectàrees- fins ara comptava amb 
13.858-. Incorporarà així diversos sectors nous: el  sector del vessant est de la 
serra de Mont-ros i un sector situat a l'oest de la costa de la Cau, al municipi 
de Sant Joan les Fonts; el sector de la capçalera de la vall de Begudà, als 
municipis de Sant Joan les Fonts i Santa Pau; el sector meridional de la serra 
de Finestres, als termes municipals de Sant Aniol de Finestres i les Planes 
d'Hostoles; els sectors situats al peu de la serra de Xenacs i el pla de 
Matabosc al municipi de les Preses, i dos sectors situats al nord-oest i sud-
oest del municipi de Castellfollit de la Roca.  
 
El sector meridional de la serra de Finestres, als termes municipals de Sant 
Aniol de Finestres i les Planes d’Hostoles, destaca per la seva major extensió. 
En aquesta zona són importants els afloraments de materials volcànics al fons 
de la vall de la riera de Llémena, on l’encaix de la llera fluvial ha donat lloc a la 
formació d’espadats i a una successió de gorgs i salts. Aquest espai estava ja 
protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). 
  
Els vessants de la serra de Finestres i la serra de les Medes són un conjunt 
d’un elevat interès ecològic i forestal, especialment els boscos per la seva 
funció en el manteniment de la biodiversitat. A més hi creixen plantes 
d’espècies rares i d’interès biogeogràfic i  hi ha comunitats qualificades com a 
hàbitats d’interès prioritari per la Directiva 92/43/CEE com ara les vernedes. 
En aquesta zona d’ampliació es troben també diverses espècies d’interès 
faunístic per la seva vulnerabilitat, per estar en regressió o per estar 
protegides per diverses legislacions. 
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El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va ser creat l’any 1982 
per llei del Parlament de Catalunya, i la concreció dels límits del Parc i l’àmbit 
territorial de les zones declarades reserva natural van ser aprovats el 1986. 
Des d’aleshores, els límits originals han experimentat diverses modificacions, 
entre les quals cal destacar l’ampliació que es va produir l’any 2001 amb la 
incorporació de la totalitat del municipi de Sant Feliu de Pallerols. En aquests 
vint anys s’ha avançat en el coneixement del territori de la zona volcànica i 
també en l’àmbit de la cartografia, ara molt més precisa gràcies a les bases 
digitals actuals. És per això que es va decidir revisar-ne i actualitzar-ne els 
límits. 
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Tres noves reserves naturals 
 
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha considerat 
necessari incloure en el Decret la declaració de tres noves reserves natural 
pel seu interès volcànic de caràcter singular i el seu bon estat de conservació. 
Concretament, es declaren reserva natural parcial els volcans de Sant Marc i 
Puig Roig, al municipi de Sant Feliu de Pallerols, i el conjunt format pels 
volcans del Cairat, Claperols i Repassot, al municipi de Sant Joan les Fonts. 
Les reserves ocupen una superfície 141 hectàrees. 
 
Els límits de la resta de reserves naturals s’ajusten als coneixements i les 
bases cartogràfiques actuals, de manera que s’abandonen les referències 
cadastrals utilitzades fins ara, i s’instaura una definició gràfica única. Aquesta 
concreció cartogràfica, juntament amb la unificació en una sola reserva dels 
volcans de Can Tià i de Fontpobra, i la declaració de les tres noves reserves, 
dóna lloc a un mapa final que compta amb 28 reserves naturals parcials –fins 
ara en tenia 26-, amb una superfície total d’aquesta categoria de protecció que 
s’amplia de 980 a 1.180 hectàrees. 
 
El Decret de modificació del límits del Parc Natural ha seguit una tramitació 
que es va iniciar el gener de 2007 amb el període d’informació pública, a partir 
del qual es van estudiar i incorporar les observacions tant de les persones 
interessades com dels ens locals i altres administracions i organismes.  
 
 
 
 


