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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
RESOLUCIÓ PRE/70/2016, de 15 de gener, per la qual es fa públic un acord de la Comissió Executiva del
Patronat de la Muntanya de Montserrat sobre la pràctica d'activitats esportives, activitats col·lectives i
normes de comportament i ús dins l'espai natural protegit de Montserrat.
D'acord amb l'article 58.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i atès que la Comissió Executiva ha considerat que existeixen raons
d'interès públic per a la seva publicació, a continuació es transcriu l'Acord adoptat per aquest òrgan en la
reunió que va tenir lloc el 13 de gener de 2016.

Barcelona, 15 de gener de 2016

Xavier Aparicio i Torrens
Gerent

ACORD SOBRE LA REGULACIÓ DE LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES, ACTIVITATS COL·LECTIVES I
NORMES DE COMPORTAMENT I ÚS DINS L'ESPAI NATURAL PROTEGIT DE MONTSERRAT

Mitjançant el Decret 59/1987, de 29 de gener, es declarà Parc Natural la Muntanya de Montserrat.
Posteriorment, el 16 de febrer de 1988 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovà
definitivament el Pla especial de protecció de la Muntanya de Montserrat, planejament que desenvolupa les
determinacions incloses inicialment en el Decret 59/1987.
Atesa la data de redacció d'aquest document d'ordenació, la regulació d'usos no preveu les activitats esportives
i és amb posterioritat en què es fa patent la necessitat de tenir-los en compte en la planificació de l'espai
protegit.
A Catalunya en general, a finals dels anys 80 és quan es comença a agafar consciència dels impactes que
poden ocasionar diverses activitats desenvolupades al medi natural.
El Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que
poden afectar les espècies de la fauna salvatge, desenvolupa en el seu preàmbul l'argumentació següent:
"La protecció de la fauna salvatge en perill d'extinció s'ha basat, fins ara, en la prohibició de la seva mort,
captura i comerç, mitjançant la declaració d'espècies protegides, i en la conservació dels hàbitats mitjançant la
creació d'espais naturals protegits.
En els darrers anys, però, i amb motiu dels canvis produïts a la societat, un nombre cada cop més elevat de
persones, generalment amants de la natura, es dediquen professionalment o per afecció a la fotografia,
observació i estudi de la fauna salvatge.
Aquest mateix canvi social ha posat de moda una sèrie d'activitats esportives, l'al·licient de les quals es troba
en gran part en el fet que es realitzen en contacte amb la natura.
Malauradament, aquestes activitats, que per elles mateixes són prou lloables, practicades en massa o en certs
indrets poden arribar a ser tan perjudicials per a la fauna com ho és la destrucció del medi."
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Per aquest motiu, l'article 6 sotmet al règim d'autorització diverses activitats esportives, així com l'acampada i
el bany.
A més del Decret 148/1992 suara esmentat, l'article 3.e del Decret 59/1987 estableix que es prohibeixen
especialment:
"Altres accions que, directament o indirecta, impliquin la desfiguració, destrucció o degradació dels valors
naturals objecte de protecció..."
A la vista de tota la legislació i normativa vigent que actualment té una incidència manifesta en el règim
aplicable a la pràctica d'activitats esportives dins l'espai natural protegit de Montserrat, en desenvolupament
del propi Decret 59/1987 i amb la potestat atorgada per l'article 8 de la Llei 10/89, de 10 de juliol, del Patronat
de la Muntanya de Montserrat, aquest organisme fa pública la comunicació següent:

A REGULACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Les activitats esportives que es realitzin dins l'espai natural protegit de Montserrat poden ser sotmeses a
regulació segons criteri de l'òrgan gestor per a l'assoliment correcte dels objectius de conservació del Parc
Natural.
Així doncs, les activitats esmentades es classifiquen de la manera següent en funció del tipus de regulació que
s'estableix:
1. Activitats admeses dins del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat amb restriccions només de caràcter
excepcional:
- Senderisme: autoritzat genèricament arreu de la muntanya i durant tot l'any. Només en el cas de camins
amb elevada erosió, amb impacte insostenible sobre fauna o flora o per motius de seguretat s'hi podrà
restringir el pas quan així es requereixi.
2. Activitats admeses dins del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat amb restriccions anuals:
- Escalada, vies ferrades i canals equipades: aquestes activitats estan regulades mitjançant un acord amb la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Generalitat de Catalunya i representants del territori, en el
qual s'estableix una normativa i s'especifiquen les àrees afectades. Malgrat la senyalització existent, cal
consultar l'acord esmentat abans de practicar aquestes activitats.
- Espeleologia: les restriccions s'establiran mitjançant un acord amb la Federació Catalana d'Espeleologia un
cop finalitzi la campanya de seguiment que està realitzant el Cos d'Agents Rurals a l'Avenc de Pouetons (abril
2015- març 2016).
3. Activitats sotmeses a autorització prèvia en tot el Parc Natural:
Slackline, funambulisme, tirolina; ala delta, parapent, paracaigudisme (s'inclou salt base, wingsuit...) i
similars, tant si estan equipats amb motor o es practiquen sense; avioneta, ultralleuger i similars, tots ells
quan volin a una distància inferior als 300 m del terreny tant en horitzontal com en vertical, és a dir, a menys
de 300 m tant del terra com de les parets de la muntanya; aeromodelisme (inclosos els drons) i qualsevol
activitat esportiva organitzada (caminades, curses, competicions, raids...) caldrà que es disposi d'autorització
prèvia per a la seva pràctica.
4. Activitats prohibides dins la Reserva Natural Parcial però admeses dins la resta d'espai natural protegit:
- Bicicleta tot terreny i cavall: s'autoritzen en tot l'àmbit del Parc Natural excepte a l'interior de la Reserva
Natural Parcial, on només es podrà circular pel camí de les Batalles.
5. Activitats culturals i religioses dins del Recinte del Monestir:
- Considerant les condicions necessàries de recolliment i silenci pròpies d'un espai natural on l'espiritualitat és
un valor a protegir i conservar, cal que totes les activitats lúdiques i esportives que es desenvolupin dins de
l'àmbit d'ordenació específica, autoritzades pel Monestir, es comuniquin a l'òrgan gestor. Aquestes activitats
hauran de respectar aquests valors i ser realitzades sense fer sorolls innecessaris o per sobre del límit de la
tolerància d'aquest respecte. En concret, no es permeten els aparells de música sonant a l'exterior o l'ús
d'altaveus, exceptuant aquelles activitats pròpies del Santuari i del Monestir.
Qualsevol instal·lació, equipament o desequipament vinculats a les activitats esmentades queden sotmesos al
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règim d'autorització
La senyalització necessària per a la pràctica d'aquestes activitats haurà de complir els criteris dictats per l'òrgan
gestor del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
Els detalls de la regulació de les diferents pràctiques esportives seran definits pel Patronat de la Muntanya de
Montserrat com a òrgan gestor del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat o per l'òrgan en què el Patronat
delegui.
El Patronat fixarà les condicions a les quals caldrà subjectar estrictament l'activitat en qüestió. Així mateix, es
podrà establir l'obligació de dipositar una fiança per tal de garantir que l'activitat es
desenvoluparà amb respecte als valors del Parc, i en cas que l'activitat generi despeses addicionals en la gestió
de l'espai natural, també es podrà establir la necessitat de crear les taxes corresponents.
Qualsevol altra activitat esportiva no llistada en aquest títol A haurà de ser sotmesa a autorització prèvia per
part de l'òrgan gestor del Parc Natural per tal de valorar si es tracta d'una activitat que, directament o
indirecta, perjudica o és susceptible de perjudicar els valors naturals de protecció de l'espai natural, de
conformitat amb els respectius règims de protecció i de gestió.

B REGULACIÓ D'ACTIVITATS COL·LECTIVES: DE CARÀCTER ESPORTIU, RECREATIU, PEDAGÒGIC, CULTURAL O
D'ALTRES
Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, recreatiu, pedagògic, cultural o d'altres hauran de realitzar-se
amb ple respecte a la normativa d'aplicació i a allò difós en aquest comunicat.
El desenvolupament d'aquestes activitats se sotmetrà a una autorització expressa atorgada pel Patronat de la
Muntanya de Montserrat, sens perjudici de la que pogués correspondre a altres administracions públiques o a
particulars afectats.
En aquesta autorització es fixaran les condicions a les quals caldrà subjectar estrictament l'activitat en qüestió.
Així mateix, es podrà establir l'obligació de dipositar una fiança per tal de garantir que l'activitat es
desenvoluparà amb respecte als valors del Parc, i en cas que l'activitat generi despeses addicionals en la gestió
de l'espai natural, també es podrà establir la necessitat de crear les taxes corresponents.
Amb caràcter general, no es podrà autoritzar el desenvolupament d'activitats que impliquin una elevada
concentració de participants en aquells indrets o àrees que, per les seves especials característiques, no admetin
una intensitat elevada de freqüentació, especialment quan comprenguin l'àmbit de Reserva Natural Parcial del
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

C NORMES DE COMPORTAMENT
C.1 Normes bàsiques
Els visitants del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat tenen dret a gaudir dels valors naturals que ofereix
aquest espai i la correlativa obligació de respectar-lo. Els visitants tenen el deure de fer un ús adequat del
Parc, guiant-se per les indicacions, senyals i rètols instal·lats a tal efecte, pel contingut de la normativa vigent i
per les advertències que puguin rebre per part de les persones que tinguin al seu càrrec la gestió del Parc.
Totes les persones que accedeixin al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat hauran d'adoptar una actitud
respectuosa amb l'entorn. Especialment hauran d'abstenir-se de llençar deixalles, de produir sorolls que puguin
pertorbar el comportament de la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les
activitats agrícoles o ramaderes. També hauran de complir la normativa vigent en cada moment relativa a la
prevenció d'incendis forestals.
Els visitants del Parc seran responsables dels accidents que puguin patir o provocar a tercers, derivats del
desconeixement, negligència o mal ús de les instal·lacions del Parc.
Tots els visitants de l'espai natural estan obligats a mantenir-lo en bon estat de conservació, respectant la
senyalització i evitant la seva degradació. Així mateix, s'han d'emportar de la muntanya els papers, envasos,
restes de menjar i d'altres deixalles que produeixin en les seves visites al Parc i dipositar-los en les papereres
o contenidors. Queda estrictament prohibit llençar residus a terra o als cursos d'aigua. Està completament
prohibit realitzar abocaments de residus siguin aquests urbans, industrials o runes.
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C.2 Conservació de la flora
Els visitants del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat es comportaran de forma respectuosa amb la flora,
evitant danyar-la i introduir-se en aquells llocs amb presència d'espècies vegetals fràgils o vulnerables. A tal
efecte, s'hauran de tenir en compte les indicacions o senyals existents.
Resta prohibida la recollida, tallada i el desarrelament de les espècies de flora, així com les seves parts,
incloses les llavors. No és permès introduir espècies de la flora al·lòctones a excepció de les plantes
ornamentals en el recinte de Montserrat i en les zones enjardinades públiques o privades, sempre que aquestes
espècies no estiguin catalogades com a invasores ni suposin un risc per a la flora autòctona.
C.3 Conservació de la fauna
Els usuaris i visitants del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat hauran de comportar-se de forma
respectuosa amb la fauna salvatge, abstenint-se de realitzar activitats susceptibles de destorbar-la o
maltractar-la i de donar-li aliments sense autorització.
Està prohibida la recol·lecció de qualsevol espècie de la fauna sense autorització expressa, a excepció
d'aquelles espècies qualificades com a cinegètiques les quals es gestionaran d'acord amb allò establert per la
normativa sectorial.
També resta prohibit malmetre els caus, els nius o d'altres elements necessaris per a la seva subsistència.
No és permès introduir espècies de la fauna al·lòctones.
C.4 Conservació del patrimoni històric i arquitectònic
Queda prohibit el maltractament, deteriorament o destrucció de tots els elements arquitectònics i el mobiliari
que conformen el Patrimoni Arquitectònic Protegit. Així mateix queda prohibida la realització de pintades,
pegats i l'enganxament de cartells o propaganda sobre els elements esmentats.
C.5 Animals domèstics
Ateses les molèsties que poden causar a la fauna i als altres usuaris del Parc, cal que els gossos sempre vagin
lligats.
Caldrà atendre a la senyalització expressa que pugui existir relativa a les limitacions de circulació de gossos.
En tot cas, cal complir la normativa referent a races perilloses i qualsevol altra d'existent, i els amos dels
gossos hauran de portar la corretja o cadena escaients i el gos portarà el collar preceptiu amb la placa
numerada de matrícula i anirà identificat mitjançant el sistema exigit per la normativa aplicable.
C.6 Acampada i pernoctacions
L'ús d'acampada i bivac haurà de realitzar-se en els àmbits expressament assenyalats dins l'Entorn de
Protecció o en els expressament acotats de forma restringida en l'àmbit del Parc.
C.7 Encendre foc
Es prohibeix encendre foc en l'àmbit del Parc sense l'autorització de l'òrgan gestor, fora dels llocs especialment
habilitats. Alhora també caldrà donar compliment a la resta de normativa d'aplicació en matèria de prevenció
d'incendis forestals.
D'acord amb la normativa vigent, es podrà fer ús del foc per gestionar el combustible de les zones forestals o
en les maniobres d'extinció d'incendis.
C.8 Dret d'imatge
La realització d'activitats que utilitzin l'entorn natural com a escenari (filmacions de qualsevol mena) o d'altres
activitats no previstes en la present normativa requerirà l'autorització de l'ens gestor de l'espai natural, sens
perjudici de la que pogués correspondre a altres administracions públiques o a particulars afectats.
Aquesta autorització s'atorgarà si no genera perjudici per als valors naturals o culturals d'aquest espai natural.
Caldrà, en tot cas, respectar les condicions i requisits que s'indiquin a l'autorització.
A més, es podrà establir l'obligació de prestar una fiança per tal de garantir-ho i, en cas que l'activitat generi
despeses addicionals en la gestió de l'espai natural, també es podrà establir la necessitat d'abonar les taxes
corresponents.
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D RESPONSABILITAT
Els visitants del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat són els únics responsables de les seves accions o
omissions. Han de ser coneixedors de:
- La necessitat de portar calçat adequat; roba d'abric; aigua o protecció contra el sol.
- Les seves aptituds en la pràctica d'activitats esportives o a l'hora d'escollir un itinerari a peu.
- Les condicions meteorològiques i la possible evolució en el temps, i dels riscos que comporta la boira, el
vent o la pluja.
- El risc d'incendi forestal.
- La presència de fauna verinosa com són l'escurçó ibèric o l'escorpí, i de fauna que pot generar reaccions
al·lèrgiques com les abelles o les vespes.
- La presència de fauna salvatge.
- La presència de bestiar (vaca, ovella, cabra...) pasturant.
- L'existència d'altres activitats amb les quals es comparteix l'espai (cinegètica, investigació...).
- L'existència de despreniments de roques o la presència d'edificis en estat ruïnós.
Aquests riscos són obvis i compartits per gran part del territori català i, per tant, no sempre estan senyalitzats.

E RÈGIM SANCIONADOR
Les infraccions comeses seran sotmeses als règims sancionadors de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais
naturals i del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.

(16.019.017)
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