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EXORDI
El Parc del Montseny és un espai per a l’ús públic de
tots els ciutadans. Tanmateix, moure’s en llibertat pel
Parc implica assumir responsabilitats. És a dir, actuar
d’acord amb el valor i la fragilitat de la natura i amb el
respecte que mereixen les activitats socioeconòmiques
que des de fa segles estan modelant aquest paisatge.
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Títol I
FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
Justificació i objectius
1.1 Les presents Ordenances tenen com a principal finalitat complementar les previsions
de la normativa del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del
Montseny1 en relació amb la regulació detallada de l’ús públic, és a dir, de l’ordenació de la
freqüentació i dels usos i activitats vinculades a l’ús social dins l’àmbit del Parc.
1.2 L’objectiu genèric de les presents Ordenances és l’establiment de les garanties
necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural, així com l’exercici
de les activitats econòmiques admeses i dels drets derivats de la propietat, i fer possible,
alhora, les activitats de lleure que siguin compatibles en l’àmbit del Parc.
Article 2
Àmbit d’aplicació
2.1 L’àmbit d’aplicació de les presents Ordenances coincideix amb l’àmbit territorial del Parc
del Montseny definit pel Pla especial del Parc del Montseny.
2.2 Quedaran excloses d’aquestes Ordenances aquelles zones situades a l’interior de
l’àmbit del Parc del Montseny que hagin estat classificades, pel planejament urbanístic, com
a sòl urbà. La totalitat d’aquestes zones estan recollides en els plànols d’ordenació del Pla
especial del Parc del Montseny com a Zones subjectes a ordenació preexistent.
2.3 Les presents Ordenances prevaldran sobre les normes d’igual rang, que coincideixin
per raó de la matèria o el territori, en tot allò que puguin oposar-se. Tot això sens perjudici
de l’aplicació que s’escaigui de totes aquelles normes de superior rang amb incidència en
els objectius i disposicions de la present normativa.
2.4 D’acord amb el desenvolupament i aprovació futura dels plans de gestió previstos en
el Pla especial del Parc del Montseny –Pla de conservació, Pla d’ús públic i els plans
directors de gestió—, es podran establir les regulacions específiques necessàries per a les
zones del Parc del Montseny que ho precisin, en funció dels seus valors i de la intensitat de
l’ús públic que s’hi desenvolupi. En aquest cas, les possibles regulacions addicionals es
faran arribar als usuaris del Parc mitjançant la senyalització i la difusió adients.

Títol II
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DEL PARC
Article 3
Normes generals
3.1 Els visitants del Parc del Montseny tenen el dret a gaudir dels valors naturals que
ofereix aquest espai i la correlativa obligació de respectar-los, igual que l’entorn humanitzat i
la resta d’activitats que hi tenen lloc.

1

En el text de les Ordenances, s’utilitza la forma abreujada de Pla especial del Parc del Montseny.
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3.2 Per tal de fer compatible l’ús social amb la preservació dels valors naturals i culturals
del massís del Montseny, els visitants tenen el dret i el deure de fer un ús adequat de
l’entorn i dels recursos per al lleure que els ofereix el Parc.
Per això, hauran de respectar el contingut de les Ordenances i atendre les indicacions,
senyals i rètols instal·lats a tal efecte, així com les advertències que puguin rebre de part del
personal acreditat del Parc, dels agents municipals o d’altres cossos que tinguin al seu
càrrec la gestió o vigilància d’aquest.
Article 4
Protecció del sòl
No són permeses, sense l’escaient autorització, l’alteració del sòl, de les roques, fòssils, i
minerals, qualsevol que sigui el mitjà utilitzat (manual o mecànic). Tampoc es permet, sense
l’escaient autorització, la recollida de sòl fèrtil i virosta, ni d’elements minerals i terres en
general.
•
•

Art. 37.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 74.2 e) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Article 5
Protecció de l’aigua
5.1

Qualitat de les aigües

Resta prohibit l’abocament de tota mena de substàncies, deixalles i objectes que puguin
alterar la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. També es prohibeix realitzar
activitats que incideixin negativament en la qualitat d’aquestes aigües, com rentar
automòbils, buidar dipòsits de caravanes o d’altres activitats que produeixin efectes similars,
a les fonts, basses, embassaments i en els cursos d’aigua o en la seva proximitat.
•

5.2

Art. 116 i 117 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas, i art. 315, 316 i 317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento
del dominio público hidráulico.

Cursos d’aigua

Resta prohibit realitzar obres i treballs de desviació de cabals, d’aflorament de les aigües
subterrànies i de captació, així com qualsevol altra acció susceptible de causar danys a les
lleres i les ribes. Resten exempts els treballs de captació d’aigües per al reg agrícola i el
consum domèstic que comptin amb les corresponents autoritzacions administratives.
•

•

5.3

Art. 116 i 117 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas, i art. 315, 316 i 317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento
del dominio público hidráulico.
Nota: les competències sancionadores en matèria de protecció del domini públic hidràulic corresponen
íntegrament a la Generalitat de Catalunya d’acord amb els articles 7 i 9 del Decret Legislatiu 3/2003, que
aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües.

Zones humides

En aquelles àrees amb la consideració de zones humides no podran realitzar-se activitats ni
usos susceptibles de provocar-ne la recessió o degradació.
•
•

5.4

Art. 11 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 16 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

Utilització de les aigües

L’ens gestor del Parc farà constar expressament la potabilitat de l’aigua als indrets on
aquesta es pugui beure amb garanties de salubritat. Fora d’aquests indrets l’òrgan gestor no
pot garantir la idoneïtat de l’aigua per a l’ús de boca.
Per raons de seguretat, resten prohibits el bany i la navegació als embassaments del Parc,
excepte en cas d’emergència o per tasques de manteniment i finalitats científiques. Per
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motius de protecció del medi natural, també es podrà restringir el bany en determinats trams
de cursos d’aigua degudament senyalitzats amb aquesta finalitat.
•

Art. 6 apartats 2 i 3 del 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.

Article 6
Protecció de la vegetació
Els visitants del Parc del Montseny es comportaran de forma respectuosa amb la vegetació,
evitant danyar-la sempre i en tot lloc. En particular s’abstindran d’endinsar-se en aquells
indrets on la vegetació s’estigui regenerant després d’un incendi o d’altres pertorbacions, o
bé contingui espècies vegetals fràgils o vulnerables. A tal efecte, s’hauran de tenir en
compte les indicacions i senyals existents.
6.1

Espècies protegides

Dins l’àmbit del Parc del Montseny les espècies de flora protegides per la legislació vigent són
les que es recullen a l’annex d’aquestes Ordenances. Resta prohibida la tallada, la destrucció
i el desarrelament d’aquestes espècies protegides. La prohibició inclou la recollida de
qualsevol part de la planta, branques, fulles, flors i fruits.
S’aplicarà també aquesta prohibició als arbres monumentals o d’interès especial o protegits
amb d’altres declaracions que impliquin la seva protecció singular.
Resten exempts d’aquesta prohibició aquells treballs destinats a la recerca, conservació o
millora de les espècies vegetals.
•
•
•
•
•
•

6.2

Art. 4 de l’Ordre, de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada
a Catalunya.
Art. 37.1 d) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 2 del Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals.
Art. 2 del Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local.
Art. 2 del Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
d’interès local.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

Mesures addicionals de protecció

L’òrgan gestor del Parc podrà establir mesures addicionals de protecció d’espècies vegetals,
o dels territoris concrets on es trobin aquestes espècies, per tal de preservar i afavorir les
poblacions. També es podran establir mesures addicionals destinades a protegir individus
vegetals singulars. En tot cas caldrà efectuar els estudis corresponents i d’acord amb les
directrius de l’òrgan competent de la Generalitat i del Pla especial del Parc del Montseny.
6.3

Arbres i arbusts

En l’àmbit forestal es desenvolupen els treballs silvícoles previstos en els documents de
planificació i subjectes al control administratiu. El públic visitant ha d’abstenir-se d’arrencar o
tallar arbres, branques i arbusts o de fer cap altra actuació que pugui malmetre la vegetació.
No es podran gravar ni pintar els troncs dels arbres, ni enganxar-hi senyals, cartells o
propaganda, excepte de manera provisional i amb els procediments no lesius que autoritzi
expressament l’òrgan gestor del Parc, el qual exigirà la retirada dels elements de
senyalització un cop utilitzats.
•
•
•
•

6.4

Art. 37.1 d) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 74.2 a) i art. 58.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Art. 38 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna silvestres.
Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos.

Mates i flors

Per tal de preservar la flora del Parc no es permet la recol·lecció massiva de mates ni flors,
ni la que comporti la destrucció de la planta, ni la d’espècies protegides, llevat d’allò que
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disposa el Pla especial del Parc del Montseny en matèria agrícola i forestal. Això no obstant,
podrà autoritzar-se la recollida de flors i mates de forma restringida, en aquells casos
previstos a la Llei, amb finalitats de recerca, conservació i millora de la vegetació, o
d’eradicació d’espècies invasores.
6.5

Fruits, bolets i espàrrecs

Només es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o consum propi i
sense finalitats comercials, llevat d’aquelles espècies amb una regulació o protecció
especial. En cap cas es permet furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres tècniques que
deteriorin el sòl o la virosta, així com causar danys o perjudicis als boscos i als terrenys
agrícoles.
Les anteriors limitacions no s’aplicaran a aquells casos en què existeixi una activitat de cultiu
o explotació degudament autoritzada i legalitzada i només en relació a les persones
encarregades de l’activitat o explotació.
•

6.6

Art. 74.2 d) i 74.2 h) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Pinyes i tòfones

No es permet la recollida de pinyes dels arbres, ni de tòfones, encara que sigui per a ús
domèstic i consum propi, fora dels casos expressament autoritzats previstos a la normativa
específica d’explotació del pi pinyer (Pinus pinea) i de la recol·lecció de tòfones (Tuberàcies)
en qualsevol de les seves varietats.
•

6.7

Ordre, de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del
pi pinyer (Pinus pinea).

Castanyes

Una gran part de les castanyedes del Parc del Montseny són de propietat privada. Per tant,
no és admesa la recol·lecció de castanyes, excepte d’aquelles caigudes a terra a les vores
dels camins públics i carreteres, per al consum propi i sense finalitats comercials. Resta
prohibit recollir aquests fruits dins les castanyedes, així com causar danys a les finques. En
especial, es prohibeix collir aquests fruits de l’arbre o forçar-ne la caiguda.
6.8

Molses i líquens

Atesa la fragilitat i escassetat de molses i líquens es prohibeix arrencar o recol·lectar
qualsevol de les diferents espècies d’aquests vegetals.
6.9

Espècies vegetals exòtiques

Queda prohibida la introducció d’espècies vegetals exòtiques excepte aquells casos i en les
àrees en què s’autoritzi expressament.
Article 7
Protecció de la fauna
Els usuaris i veïns del Parc del Montseny 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. Queden exclosos d’aquesta prohibició
els aprofitaments cinegètics i les activitats de recerca, amb l’informe previ preceptiu de
l’òrgan gestor del Parc i l’autorització de l’òrgan competent en gestió de fauna de la
Generalitat de Catalunya.
Està prohibida la recol·lecció de qualsevol espècie animal, postes, ous, larves o d’altres
formes de vida sense l’autorització expressa de l’òrgan gestor del Parc.
També resta prohibit malmetre els caus, els nius o d’altres elements necessaris per a la
subsistència dels animals, així com el desenvolupament d’activitats que puguin ser molestes
per a la fauna.
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La tinença per un particular de diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre
que pugui comportar riscos sanitaris es considerarà com a col·lecció zoològica privada i, per
tant, estarà sotmesa a la legislació de nuclis zoològics.
•
•
•
•
•

7.1

Art. 46 i següents de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Decreto 506/1971, de 25 de marzo, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Ordre, de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
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.
Art. 19.2 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

Espècies protegides

Dins l’àmbit del Parc del Montseny les espècies de fauna protegides per la legislació vigent
són les que es recullen a l’annex d’aquestes Ordenances. Per a aquestes espècies la
protecció comporta la prohibició de la persecució, la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el
comerç, la importació i l’exhibició pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les
cries, i també de les parts o restes, i la protecció, si s’escau del seu hàbitat.
•
•
•
•
•
•
•
•

7.2

Art. 46 i següents de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Decreto 506/1971, de 25 de marzo, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Art. 9.1 i 37.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 38 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y
Flora silvestres.
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.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
Art. 18, 19.2, 22.2, 27 i 42 i Annex II de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Art. 53.3 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

Mesures addicionals de protecció

L’òrgan gestor del Parc podrà establir mesures addicionals de protecció d’espècies animals,
o dels territoris concrets on es trobin aquestes espècies, per tal de preservar-ne i afavorir-ne
les poblacions, després d’efectuar els estudis corresponents i d’acord amb les directius de
l’òrgan competent de la Generalitat i del Pla especial del Parc del Montseny.
7.3

Alliberament de fauna

Ateses les negatives repercussions derivades de l’alliberament incontrolat d’animals
domèstics o salvatges al medi natural, queda prohibida la introducció, sense autorització ni
control científic, d’espècies animals tant exòtiques com autòctones en el Parc del Montseny.
Això és especialment important, atesa la seva fragilitat, a les basses, embassaments, fonts i
cursos d’aigua, en els quals resta expressament prohibit l’alliberament de peixos, amfibis i
tortugues.
•
•
•

7.4

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Art. 37.1 e) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 13 de l’Ordre, de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions ramaderes que allotgin
espècies cinegètiques.

Caça

La regulació de la caça establerta per la legislació vigent dins l’àmbit del Parc del Montseny té
per objectiu fer compatible el manteniment i millora de les poblacions animals autòctones amb
les pràctiques cinegètiques tradicionals dels municipis de l’espai natural protegit.
Només es podrà exercir la caça a les zones expressament reservades i degudament
autoritzades i senyalitzades, on es poden caçar aquelles espècies cinegètiques, en les
èpoques de l’any i amb les tècniques establertes i autoritzades, d’acord amb la legislació de
caça.
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En els Refugis2 i en les Zones de reserva natural del Parc del Montseny són prohibides les
captures de tot tipus, mitjançant qualsevol procediment, així com la introducció d’espècies.
Aquestes àrees estaran convenientment senyalitzades. Tanmateix, l’organisme competent
podrà autoritzar captures, batudes de caça major o reintroduccions específiques si existeixen
raons científiques o de control i millora de poblacions que ho aconsellin, amb l’informe previ de
l’òrgan gestor del Parc.
A les Zones de seguretat, és prohibida la utilització d’armes de foc i l’exercici de la caça.
A la resta del Parc, els plans tècnics de gestió cinegètica de cadascuna de les àrees de caça,
hauran de detallar les característiques i limitacions d’aquestes pràctiques cinegètiques, tenint
en compte els balanços faunístics de temporades anteriors. Els plans tècnics d’àrees de caça
que quedin incloses totalment o parcialment dins de l’àmbit del Parc del Montseny,
requeriran l’informe preceptiu del seu òrgan gestor abans de ser aprovats per l’administració
competent.
•
•
•
•

7.5

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Decreto 506/1971, de 25 marzo, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Art. 30.3.w) i 42.2 f) de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Ordre de vedes anual.

Pesca

La regulació de la pesca dins l’àmbit territorial del Parc del Montseny té com a principal
objectiu fer-la compatible amb el manteniment i la millora de les poblacions de fauna autòctona
dels ambients aquàtics del massís del Montseny. Les pràctiques piscícoles, doncs, restaran
supeditades a l’assoliment d’aquest objectiu.
Només es podrà practicar la pesca a les zones expressament senyalitzades per l’òrgan
gestor del Parc d’acord amb la legislació de pesca vigent, la qual establirà les espècies
piscícoles objecte de captura, així com les èpoques de l’any i les tècniques permeses.
En els Refugis de pesca i en les Zones de reserva natural del Parc del Montseny són
prohibides les captures de tot tipus, mitjançant qualsevol procediment, així com la introducció
d’espècies. Aquestes àrees estaran convenientment senyalitzades. Tanmateix, l’organisme
competent podrà autoritzar excepcionalment captures o reintroduccions específiques si
existeixen raons científiques o de gestió de poblacions que ho aconsellin.
A la resta del Parc, els plans tècnics de gestió piscícola de cadascuna de les zones de pesca
controlada hauran de detallar les característiques i limitacions d’aquestes pràctiques, tenint en
compte els balanços faunístics de temporades anteriors. Els plans tècnics d’àrees de pesca
que quedin incloses totalment o parcialment dins de l’àmbit del Parc del Montseny,
requeriran l’informe preceptiu del seu òrgan gestor abans de ser aprovats per l’administració
competent.
•
•
•

•
•

7.6

Ley, de 20 de febrero de 1942, de Pesca.
Decreto, de 6 de abril de 1943, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Pesca Fluvial.
Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els
períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya
per a la temporada 2003 (DOGC núm. 3838, de 7.3.2003).
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Ordre de vedes anual.

Abandó d’animals

Sense perjudici del previst a l’article 7.3, està prohibit l’abandó d’animals domèstics dins
l’àmbit del Parc del Montseny.
•

2

Art. 5 c) de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

Refugi de caça i refugi de fauna salvatge.
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Títol III
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC,
HISTÒRIC I CULTURAL
Article 8
Protecció del patrimoni arquitectònic, històric i cultural
Resta prohibida a la totalitat de l’àmbit del Parc del Montseny qualsevol actuació, ús o
activitat que pugui suposar, de forma directa o indirecta, el deteriorament o la destrucció de
qualsevol component del patrimoni arquitectònic, històric i cultural, i molt especialment
d’aquells que gaudeixen d’una protecció específica, d’acord amb el marc legislatiu vigent en
matèria d’urbanisme i de patrimoni cultural català o de la normativa del Pla especial del Parc
del Montseny. També està prohibida la realització de pintades i l’enganxament de cartells o
de propaganda sobre els elements de patrimoni esmentats.
•
•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Títol IV
L’ACCÉS I L’ÚS DEL PARC DEL MONTSENY
CAPÍTOL PRIMER
L’accés al Parc del Montseny en general
Article 9
Normes generals
9.1 Totes les persones que accedeixin al Parc del Montseny hauran d’adoptar una actitud
respectuosa amb l’entorn. Especialment hauran d’abstenir-se de llençar deixalles, de produir
sorolls que puguin pertorbar la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar danys o
perjudicis a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i a les pròpies de la gestió de
l’espai natural protegit.
També hauran de complir la normativa vigent en cada moment relativa a la prevenció
d’incendis forestals.
9.2 Els usuaris del Parc del Montseny seran responsables dels danys que puguin provocar
a tercers, als béns o a les propietats, ja sigui per desconeixement, negligència o mal ús del
Parc i de les seves instal·lacions. En conseqüència, l’òrgan gestor del Parc, o en el seu cas
l’ajuntament corresponent, podran instar i/o incoar els procediments legalment previstos per
sancionar les infraccions comeses i per reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.
Article 10
Vianants
10.1 El Pla especial del Parc del Montseny garanteix l’accés i la circulació de vianants per
tots els camins que configuren la xarxa viària bàsica del Parc d'acord amb la seva Normativa
urbanística i les presents Ordenances.
En els camins d’ús públic i en els de circulació restringida del trànsit motoritzat, els vianants
tenen prioritat de pas en relació a la resta d’usuaris, llevat els casos dels vehicles de servei i
emergència, als quals s'ha de facilitar al màxim el seu pas i funcions.
10.2 En els camins oberts a la lliure circulació de vehicles, els vianants circularan
preferentment per la vora i sense obstaculitzar el pas dels vehicles.
La circulació a peu per les carreteres es realitzarà tal com estableix el vigent reglament de
circulació.
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•
•

Art. 49.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.
Art. 122 del Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

10.3 Queda expressament prohibida la circulació a peu per torrenteres, i específicament la
pràctica esportiva del descens de barrancs i engorjats, excepte en aquells casos motivats
per causes científiques i tècniques, degudament autoritzades, i de vigilància.
10.4 Es procurarà circular a peu pels camins o senders existents, evitant d’obrir-ne de
nous. En aquest sentit, es recomana als vianants la utilització de la xarxa de senders
senyalitzats establerta per l’òrgan gestor del Parc.
10.5 L’òrgan gestor del Parc podrà limitar l’accés camp a través i també a aquelles àrees
que, per la fragilitat o especial interès dels seus valors naturals, així ho requereixin. Aquesta
limitació abasta la prohibició de pas permanent o temporal, quan puguin ocasionar-se
fenòmens de recessió vegetal, d’erosió o de destorb a la fauna en èpoques sensibles.
Article 11
Circulació d’animals domèstics
11.1 La circulació de gossos solts, sempre sota el control dels seus amos, està permesa en
zones forestals si no provoquen molèsties a la fauna ni als altres usuaris del Parc. Caldrà
atendre la senyalització expressa que pugui existir relativa a les limitacions de circulació de
gossos. S’exceptuen d’aquesta autorització els gossos potencialment perillosos, d’acord
amb la legislació vigent, els quals han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en
cap cas no poden ser conduïts per menors de 16 anys.
11.2 En tot cas, els amos dels gossos hauran de portar l’escaient corretja o cadena i el gos
el preceptiu collar amb la placa numerada de matrícula i anirà identificat mitjançant el
sistema exigit per la normativa aplicable. Així mateix, els amos dels animals domèstics
hauran de vetllar per tal d’evitar la fugida dels seus animals, atès que poden tenir un
impacte molt negatiu sobre el medi natural i representar una molèstia o perill per als usuaris
del Parc.
11.3 Queda expressament prohibit portar gossos sense lligar a les zones de pastura de
ramats, d’acord amb la senyalització existent.
11.4 En indrets molt freqüentats, com ara aparcaments, àrees de lleure, senders
senyalitzats i a l’entorn de les dotacions del Parc, els gossos hauran d’anar lligats i caldrà
recollir les seves deposicions.
•
•

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Article 12
Ciclisme
12.1 Els ciclistes que circulin per la xarxa viària del Parc tenen l’obligació de respectar la
preferència dels vianants i d’evitar causar-los molèsties. En tot moment la velocitat
s’adequarà a les característiques de la via per tal d’evitar les situacions de risc i garantir la
seguretat dels vianants.
12.2 Es podrà circular en bicicleta per les carreteres i camins públics amb una amplada de
més de tres metres i pels itineraris habilitats i senyalitzats específicament per l’òrgan gestor
del Parc.
12.3 Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, torrents, camps a
través i vies especialitzades per a altres usos.
12.4 En cap cas es podrà organitzar o dur a terme curses ciclistes fora de carreteres i
camins asfaltats. En aquest supòsit caldrà el compliment de les condicions establertes a
l’article 20 –Activitats col·lectives a l’aire lliure— de les presents Ordenances.
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12.5 En determinades zones del Parc, degudament senyalitzades, l’òrgan gestor del Parc –
d’acord amb l’ajuntament corresponent— podrà restringir la circulació en bicicleta per raons
de protecció del medi natural.
Article 13
Hípica
13.1 La circulació a cavall es farà amb precaució, en renglera i en grups reduïts, de menys
de 12 cavalls.
13.2 En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris dels camins, especialment els vianants
que gaudeixen sempre de preferència.
13.3. Només es podrà circular a cavall pels itineraris i camins senyalitzats a tal efecte. Amb
caràcter general, la circulació a cavall s’admet en els camins públics de més de 3 metres
d’amplada.
13.4 Queda expressament prohibit el pas de cavalls per corriols, rieres, torrents o camps a
través, així com per camins exclusius de vianants, camins d’amplada inferior a tres metres,
zones de repoblació forestal i paratges d’especial protecció.
13.5 Amb caràcter general s’haurà de circular al pas. La circulació al trot també hi serà
admesa sempre i quan la visibilitat sigui suficient i no concorrin vianants ni ciclistes.
13.6 En determinades zones del Parc, adequadament senyalitzades, es podrà restringir la
circulació a cavall per motius de protecció del medi natural.
Article 14
Circulació motoritzada
14.1 La circulació de vehicles motoritzats dins de l’àmbit del Parc del Montseny queda limitat
al trànsit per les carreteres de la xarxa rodada principal i pels camins senyalitzats d’ús públic,
de la xarxa rodada secundària.
14.2 Amb caràcter general, és prohibeix l’accés motoritzat a tots els camins senyalitzats
amb la indicació de trànsit restringit o amb barreres físiques autoritzades per l’òrgan gestor
del Parc, d’acord amb l’ajuntament corresponent. En qualsevol cas, no es podrà circular amb
vehicles a motor per camins de menys de quatre metres d’amplada.
•
•
•

Art. 37.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 6, 7 i 8 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Art. 2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’accés motoritzat al medi
natural.

14.3 La circulació de vehicles motoritzats pels camins estratègics de la xarxa rodada
secundaria podrà ser restringida, de manera que únicament tinguin dret de pas els veïns i
els propietaris de les finques a les quals el camí dóna accés, així com els vehicles de servei,
els de vigilància i els de prevenció i extinció d’incendis forestals. També s’admetrà la
circulació d’aquells vehicles motoritzats que excepcionalment comptin amb autoritzacions de
circulació de caràcter temporal.
•

Art. 9 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

14.4 L’òrgan gestor del Parc, d’acord amb l’ajuntament corresponent, podrà prohibir la
circulació en el medi natural en cas de risc elevat d’incendi forestal o per tasques d’extinció.
La prohibició de circulació s’haurà de comunicar a l’organisme competent de la Generalitat
de Catalunya.
•
•
•
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Art. 136 a) del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
incendios forestales.
Art. 8 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Art. 7.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’accés motoritzat al medi
natural.
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14.5 Per causa de nevades, esllavissades o altres circumstàncies que impedeixin o suposin
un risc per a la circulació rodada l’òrgan gestor del Parc, d’acord amb els ajuntaments
afectats, podrà establir mesures addicionals de regulació del trànsit, restringint la circulació
pels camins d’ús públic mitjançant la senyalització i/o indicacions del personal del Parc.
14.6 Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats camp a través o
fora de camins o pistes especialment habilitats: tallafocs, franges de manteniment de línies
elèctriques sense vegetació, vies forestals d’extracció de fusta, lleres de rius i torrents.
•
•

Art. 7 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Art. 2 del Decret 166/1998, 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’accés motoritzat al medi natural.

14.7 La circulació motoritzada per camins sense pavimentar s’haurà de realitzar sense
superar en cap cas els 30 Km/h i respectant els altres usuaris, especialment els vianants,
que gaudeixen de preferència.
•
•

Art. 13 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Art. 10 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’accés motoritzat al medi
natural.

14.8 Es prohibeix qualsevol competició esportiva de vehicles motoritzats dins l’àmbit del Parc
del Montseny. Pel que fa als rallis, concentracions o rutes col·lectives sense caràcter
competitiu, estaran subjectes a l’autorització expressa de l’òrgan gestor del Parc. En
l’esmentada autorització l’òrgan gestor del Parc, podrà establir condicions relacionades amb
el nombre de participants, les dates, la durada i l’itinerari, així com exigir les mesures
correctores pertinents i requerir, si és el cas, el dipòsit d’un aval.
•

Art. 20 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Article 15
Aparcament
15.1 L’aparcament de vehicles es farà a les àrees habilitades per a aquesta finalitat.
Excepcionalment, podran estacionar-se vehicles en les esplanades sense condicionar,
sempre i quan es tracti d’espais sense coberta vegetal.
15.2 Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a
les finques o als camins de la xarxa viària del Parc. Aquesta prohibició té especial
rellevància en el cas dels camins estratègics del Parc habilitats per a situacions
d’emergència. Tampoc no es podrà aparcar davant de senyals, de contenidors i d’altres
elements i instal·lacions del mobiliari públic, ni sobre les tapes dels hidrants de la xarxa
d’extinció d’incendis.
15.3 L’aparcament a carreteres i vores de camins del Parc se subjectarà a les limitacions
que estableix el vigent reglament de circulació.
•

Art. 91.2 c) del Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

CAPÍTOL SEGON
Determinacions específiques d’accés, circulació i estada
a les diferents zones del Parc del Montseny
Article 16
Accés, circulació i estada a les zones de reserva natural
Les reserves naturals són les zones del Parc del Montseny que gaudeixen de la màxima
protecció, per la qual cosa resta prohibit l’accés i circulació públics fora de les àrees
habilitades amb aquesta finalitat i dels llocs i itineraris expressament assenyalats.
S’exceptuen del compliment d’aquesta norma les activitats de gestió del medi natural, de
recerca científica i les actuacions relacionades amb el control i millora de les poblacions de
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fauna que, ocasionalment, poden incloure la realització de batudes de caça major, sempre i
quan hagin estat autoritzades d’acord amb el marc normatiu vigent.
Article 17
Accés, circulació i estada a les zones d’alt interès natural, ecològic i paisatgístic
17.1 A les zones d’alt interès ecològic i paisatgístic, la celebració d’aplecs populars, rutes
col·lectives, travesses i altres activitats amb mitjans no motoritzats que suposin la
concentració de gran nombre de persones, està subjecta a l’autorització expressa de l’òrgan
gestor del Parc.
En l’esmentada autorització l’òrgan gestor del Parc, podrà establir condicions relacionades
amb el nombre d’actes i de participants, les dates, la durada i l’itinerari, així com exigir les
mesures correctores pertinents i requerir, si és el cas, el dipòsit d’un aval.
17.2 Només s’admetrà l’estada i la concentració de baixa intensitat en indrets especialment
habilitats a tal efecte. Excepcionalment podran autoritzar-se activitats d’intensitat mitjana o
alta, en funció de la capacitat dels indrets i sempre que no es malmeti cap dels valors que
caracteritzen la zona. La intensitat es determinarà en funció del tipus d’activitat, la seva
concentració en l’espai i el temps i el nombre de persones participants.
17.3 Sense perjudici del que estableix l’article 14.8 d’aquestes Ordenances, les
concentracions i rutes col·lectives organitzades de vehicles motoritzats resten prohibides a
les zones d’alt interès natural, ecològic i paisatgístic.
CAPÍTOL TERCER
Les activitats dels usuaris del Parc del Montseny
Article 18
Activitats recreatives
18.1 Al Parc del Montseny s’hi desenvolupa tradicionalment un gran ventall d’activitats de
recreació dels ciutadans que hi cerquen el contacte amb la natura. Aquestes activitats són de
diversa índole i van des de la passejada i estada contemplativa fins a les activitats
fisicoesportives en el medi natural, incloent els àpats dins del Parc ja sigui en algun dels seus
restaurants o el picnic a l’aire lliure.
18.2 Dins l’àmbit del Parc del Montseny s’admet el picnic a l’aire lliure, sense fer foc, respectant
en tot cas els drets de la propietat.
Article 19
Activitats fisicoesportives
19.1 S’admet la pràctica, només amb finalitats recreatives i de lleure de les següents activitats
fisicoesportives:
escalada,
marxa a cavall,
ala de pendent,
espeleologia,
alpinisme,
ala delta,
baló aerostàtic,
esquí de muntanya,
excursionisme,
esquí de fons,
raqueta de neu,
bicicleta tot terreny o de muntanya,
cicloturisme,
surf de neu,
curses d’orientació,
trineu amb gossos (múixing).
Tanmateix, aquestes activitats són admeses amb les condicions que determina la legislació
sectorial vigent. Quan siguin pràctiques organitzades i col·lectives, tant si es tracta d’una
activitat econòmica com d’activitats sense ànim de lucre, es requerirà –en qualsevol cas—
l’autorització de l’òrgan gestor del Parc.
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•
•
•

La regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural es fa mitjançant el Decret 56/2003, de 4
de febrer. El seu annex 1 conté el catàleg d’activitats que es troben al seu abast.
Ordre de 6 d’octubre de 2004, que modifica el catàleg d’activitats físicoesportives en el medi natural.
Art. 108 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

19.2 L’òrgan gestor del Parc podrà limitar o restringir en el temps o en l’espai la pràctica
d’alguna o algunes d’aquestes activitats fisicoesportives, quan per raons de seguretat o de
preservació del medi natural o del patrimoni resulti justificat.
•
•

Art. 6.1 del 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.
Art. 108.4 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

19.3 Les noves activitats recreatives de naturalesa similar que es poguessin plantejar,
requeriran l’autorització expressa de l’òrgan gestor del Parc del Montseny, amb la finalitat
d’avaluar l’impacte de la seva practica sobre el Parc. Això serà d’aplicació tant en la pràctica
individual com per a la col·lectiva i/o organitzada.
•

Art. 108.5 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

Article 20
Activitats col·lectives a l’aire lliure
20.1 Dins de l’àmbit del Parc del Montseny es poden realitzar activitats col·lectives de
caràcter esportiu, recreatiu, educatiu i cultural, les quals tenen una gran tradició al
Montseny, amb ple respecte a les disposicions de les presents Ordenances i a les Normes
del Pla Especial del Parc del Montseny.
20.2 El desenvolupament d’aquestes activitats se sotmetrà a l’autorització expressa de
l’òrgan gestor del Parc, sens perjudici de la que pogués correspondre als Ajuntaments o
d’altres administracions públiques o als particulars afectats. En aquesta autorització l’òrgan
gestor del Parc farà constar les condicions necessàries per assegurar la protecció del
patrimoni del Parc i podrà establir condicions relacionades amb el nombre de participants,
les dates, la durada i l’itinerari, així com exigir les mesures correctores pertinents. Si fos el
cas, l’òrgan gestor del Parc requerirà dels organitzadors o responsables de l’activitat el
desmuntatge i retirada de qualsevol instal·lació o element de caràcter provisional que s’hagi
implantat per a la seva realització. Per tal de garantir les condicions establertes en
l’autorització es requerirà el dipòsit d’un aval per l’import suficient davant l’òrgan gestor del
Parc, qui el retornarà un cop comprovat el seu compliment.
•

Art. 108.3 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

20.3 Amb caràcter general, l’òrgan gestor del Parc podrà restringir, en determinats indrets i
períodes de l’any, qualsevol tipus d’activitat a l’aire lliure atenent criteris de protecció de les
espècies de fauna salvatge.
•

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.

20.4 Pel que fa a les activitats col·lectives organitzades amb finalitats econòmiques, serà
obligatori que l’empresa organitzadora disposi d’una autorització prèvia de l’òrgan gestor del
Parc que fixi les condicions de desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la qualitat del
servei ofert i del seu impacte sobre el medi.
20.5 Les activitats —acampades juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies,
rutes i qualsevol altre activitat assimilable— habitualment realitzades per entitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil, en les quals hi participin persones menors de 18 anys en
nombre superior a sis, que no tinguin caràcter familiar i que es desenvolupin dins l’àmbit del
Parc, hauran de disposar de l’autorització de l’òrgan gestor del Parc, i realitzar la
corresponent notificació a la Secretaria General de Joventut, sempre que tinguin una durada
de tres o més nits consecutives. En el cas dels casals de vacances, la notificació de
l’activitat s’haurà de presentar quan la seva durada sigui de quatre o més dies consecutius,
malgrat siguin interromputs pel cap de setmana.
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•
•

Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.
Nota: caldrà consultar el Decret —article 2— per saber quines activitats organitzades o promogudes per
diferents departaments o entitats queden excloses del compliment de la normativa.

20.6 Amb caràcter general, no es podrà autoritzar el desenvolupament d’activitats que
produeixin sorolls excessius o impliquin una elevada concentració de participants en aquells
indrets o àrees que, per les seves característiques, no admetin una freqüentació elevada.
Així mateix, sempre que l’activitat comporti generació de residus, l’entitat organitzadora
haurà de preveure el corresponent sistema de recollida selectiva.
•

Art. 58 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

20.7 La realització d’activitats recreatives col·lectives organitzades podrà ser objecte de la
imposició de preus o taxes públiques, quan comporti despeses de neteja, manteniment o
vigilància d’espais o infraestructures públics que hagin de ser assumides per l’òrgan gestor del
Parc.
20.8 Quan aquestes activitats tinguin finalitats econòmiques i es desenvolupin en una finca
de titularitat pública o en zones de domini públic, podran estar sotmeses al pagament de
taxes d’acord amb allò previst a la normativa vigent, atès que comporten l’ocupació temporal
de l’espai amb caràcter privatiu.
20.9 En qualsevol cas, i sempre que l’òrgan gestor del Parc ho consideri necessari per a
garantir la preservació i el bon ús del Parc, es requerirà el dipòsit d’un aval per import
suficient segons el tipus d’activitat per a la qual es sol·liciti autorització.
Article 21
Acampada
21.1 L’acampada al Parc, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o
elements similars, només es podrà realitzar als càmpings i a les àrees d’acampada
expressament creades i condicionades amb aquesta finalitat.
21.2 Amb caràcter general i fora de les àrees especialment habilitades, la pernoctació a
l’aire lliure únicament es podrà realitzar en el transcurs d’excursions o travesses que ho
facin necessari, en grups reduïts i tant sols en horari nocturn, del capvespre a l’alba.
21.3 Amb caràcter general i fora dels càmpings i de les àrees d’acampada, queda prohibida
la pernoctació dins d’un vehicle al Parc del Montseny.
•
•

Art. 136 h) del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de
incendios forestales.
Art. 38.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna silvestres.

CAPÍTOL QUART
Comportament dels usuaris del Parc del Montseny
Article 22
Normes generals
Tots els visitants del Parc del Montseny comparteixen el dret del seu gaudi i el deure de
mantenir-lo en bon estat de conservació, evitant la seva degradació, respectant les
propietats i atenent la senyalització i les indicacions que els pugui donar el personal
acreditat que hi treballa.
Article 23
Neteja, residus i deixalles
23.1 Els visitants del Parc del Montseny preferiblement s’hauran d’emportar els papers,
envasos, restes de menjar i d’altres deixalles que produeixin durant les seves visites al Parc.
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Per a la petita brossa es faran servir els contenidors específics i papereres instal·lades amb
aquesta finalitat, tenint cura de la selecció de la brossa d’acord amb les indicacions dels
contenidors. Queda estrictament prohibit llençar deixalles a terra o a l’aigua.
•
•

Art. 37.1 h) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 79.4 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

23.2 Dins del Parc del Montseny està absolutament prohibit abocar-hi residus i deixalles de
qualsevol tipus.
•
•
•
•
•
•
•

Art. 137 e) del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
incendios forestales.
Art. 37.1 h) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 38.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna silvestres.
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis i Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Art. 34.2 b) i c) –infraccions molt greus–, art. 34.3 –infraccions greus– de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos.
Art. 79.4 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.
Nota: els Ajuntaments tenen assumides potestats sancionadores en aquest àmbit d'acord amb la
legislació sectorial. Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis i Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

23.3 Queda prohibit rentar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar operacions
que comportin el vessament de residus líquids contaminants dins l’àmbit del Parc.
23.4 Queda prohibit, de manera específica, l’abandonament de vehicles i maquinària de
cap tipus dins l’àmbit del Parc. El cost del trasllat i custòdia al dipòsit municipal anirà a
càrrec del seu propietari.
Article 24
Edificis, instal·lacions, mobiliari i altres béns públics
Queda prohibit malmetre o deteriorar les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització i la
resta d’elements d’ús públic instal·lats en l’àmbit del Parc del Montseny, així com realitzar-hi
pintades o enganxar-hi cartells o propaganda de cap tipus.
•
•

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Article 25
Publicitat i instal·lació de rètols, senyals o plaques commemoratives
25.1 En l’àmbit del Parc del Montseny sols s’admeten els indicadors d’activitats, establiments i
indrets necessaris per a la gestió correcta de l’espai natural, així com els exigits per la
seguretat dels usuaris. A més s’admetrà la senyalització informativa del Parc i la promoguda
pels Ajuntaments d’acord amb la normativa vigent.
Les dimensions, disseny i col·locació dels rètols, senyals o plaques es realitzarà d’acord amb
la normativa existent al respecte i amb els criteris de senyalització que estableixi l’òrgan gestor
del Parc.
Es prohibeix qualsevol altre tipus de cartell, placa o element indicador, llevat dels admesos de
forma expressa pel Pla especial del Parc del Montseny o els que amb caràcter excepcional
autoritzi l’òrgan gestor del Parc.
•
•
•

Art. 37.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 38.5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna silvestres.
Art. 139 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

25.2 Les instal·lacions i muntatges artístics —Land Art— i/o iconogràfics i els pessebres a
l’aire lliure restaran subjectes a l’autorització expressa de l’òrgan gestor del Parc. En
l’esmentada autorització l’òrgan gestor del Parc, podrà establir condicions relacionades amb
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les dates i la durada de la instal·lació, així com exigir les mesures correctores pertinents i
requerir, si és el cas, el dipòsit d’un aval.
Article 26
Sorolls i pertorbacions
26.1 L’àmbit del Parc del Montseny està declarat zona d’alta sensibilitat acústica, d'acord
amb el que estableix la legislació vigent, per la qual cosa resten prohibides les emissions
sonores d’alta intensitat.
•

Art. 58 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

26.2 Els usuaris del Parc del Montseny s’abstindran de produir sorolls de qualsevol tipus,
especialment si són susceptibles de pertorbar la tranquil·litat de la fauna o molestar a
d’altres persones.
26.3 Amb caràcter general la utilització d’equips d’amplificació sonora resta prohibida a tot
l’àmbit del Parc, llevat d’aquells esdeveniments que comptin amb l’autorització de
l’Ajuntament corresponent i/o de l’òrgan gestor del Parc quan no puguin pertorbar el medi
natural ni molestar a d’altres persones.
•
•
•

Art. 37.1 c) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Art. 38.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna silvestres.
Arts. 7 i 12.5 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

26.4 Es prohibeix l’enlairament i aterratge d’aparells d’aviació, tripulats o no, inclosos els
ultralleugers, a excepció dels casos d’emergència i d’aquells justificats per a la gestió del
Parc del Montseny o expressament autoritzats pel seu òrgan gestor.
26.5 Resta prohibit sobrevolar amb aparells d’aviació l’àmbit territorial del Parc del
Montseny a una altura inferior a 1000 peus (300 metres), prenent com a referència el punt
més alt del massís (turó de l’Home, 1.706 m d’altitud). S’exceptuen els casos d’emergència i
aquells justificats per a la gestió del Parc o expressament autoritzats pel seu òrgan gestor.
Article 27
Foc
27.1 En tot l’àmbit del Parc del Montseny queda terminantment prohibit encendre foc fora
dels llocs especialment habilitats, a no ser que es compti amb una autorització de caràcter
excepcional de l’òrgan gestor del Parc i, si s’escau, del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
•
•

Art. 137 a) i 138 a) del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de incendios forestales.
Art. 18.3 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció dels incendis
forestals.

27.2 Es podrà autoritzar la realització d’operacions agrícoles o forestals emprant foc
(cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria) sempre
i quan s’acompleixin les següents condicions:
1r. es realitzin en el període anual autoritzat per l’administració competent,
2n. es realitzin en dies sense vent,
3r. es realitzin en àrees desbrossades i,
4t. es disposi dels mitjans adequats per a poder apagar el foc o contenir-lo.
•
•

Art. 137 b) del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de
incendios forestales.
Art. 14 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció dels incendis
forestals.

27.3 Queda prohibit llençar objectes encesos.
•
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•

Art. 14.2 b) i 15b) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció dels
incendis forestals.

27.4 Queda prohibit deixar abandonades en el bosc restes combustibles o susceptibles de
ser causa de l’inici d’un foc (vidres, ampolles, papers i elements similars).
•
•

Art. 136 j) del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de
incendios forestales.
Art. 14.2 b) i 15c) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció dels
incendis forestals.

27.5 Queda prohibit llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin
foc dins l’àmbit del Parc.
•

Art. 15d) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció dels incendis
forestals.

Article 28
Enllumenat exterior
28.1 Dins de l’àmbit del Parc del Montseny, només s’admet enllumenat amb una brillantor
mínima i sense dispersió de la llum cap al cel, d’acord amb el que estableix la legislació
vigent. En conseqüència, tot enllumenat exterior s’ajustarà al que disposa la Llei d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, per tal de mantenir al
màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la
flora i dels ecosistemes en general, així com prevenir i corregir els efectes de la
contaminació lumínica en la visió del cel.
Els enllumenats interiors de les edificacions, tant les de propietat pública com privada,
estaran subjectes a les determinacions de l’esmentada Llei, quan produeixin intrusió
lumínica cap a l’exterior.
28.2 Per a tots aquells esdeveniments nocturns singulars de caràcter festiu, firal, esportiu o
cultural a l’aire lliure que requereixin d’enllumenat hauran de fer compatibles la prevenció de
la contaminació lumínica i l’estalvi energètic amb les necessitats derivades de
l’esdeveniment esmentat i, en qualsevol cas, requeriran l’autorització de l’Ajuntament
corresponent i l’informe previ de l’òrgan gestor del Parc.
•

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Article 29
Filmacions, sessions fotogràfiques, gravacions i d’altres activitats
29.1 Dins de l’àmbit del Parc del Montseny, la realització de filmacions, sessions
fotogràfiques o gravacions que transcendeixin de l’activitat particular i tinguin finalitats
publicitàries, d’edició o de producció audiovisual, així com d’altres activitats no
contemplades en les presents Ordenances que utilitzin l’entorn natural com a escenari,
requeriran l’autorització prèvia de l’òrgan gestor del Parc, sense perjudici de la que pogués
correspondre als Ajuntaments i a d’altres administracions públiques o als particulars
afectats.
Aquesta autorització només es podrà atorgar si no causa perjudicis al Parc del Montseny.
En l’esmentada autorització es faran constar les condicions, les mesures correctores
pertinents que caldrà implementar i, si fos el cas, es requerirà dels promotors de l’activitat el
dipòsit d’un aval per l’import suficient davant l’òrgan gestor del Parc, qui el retornarà un cop
comprovat el compliment de les condicions establertes en l’autorització. Altrament, en cas que
l’activitat generi despeses addicionals en la gestió del Parc també es podrà requerir el
pagament de les corresponents taxes.
29.2 Quan aquestes activitats tinguin finalitats econòmiques i es desenvolupin en una finca
de titularitat pública o en zones de domini públic, podran estar sotmeses al pagament de
taxes d’acord amb allò previst a la normativa vigent.
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•

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.

Article 30
Venda ambulant
Amb caràcter general no és admesa la venda ambulant dins l’àmbit del Parc, llevat de la
degudament autoritzada.
•

Art. 104.3 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

Article 31
Instal·lacions, usos i activitats autoritzables
Totes les actuacions, admeses pel Pla especial del Parc del Montseny, subjectes al tràmit
d’autorització i/o llicència urbanística requeriran l'informe preceptiu de l’òrgan gestor del Parc
del Montseny previ a l’obtenció de la corresponent llicència municipal o de ser el cas, al tràmit
que estableixi el marc legislatiu vigent.
•

Art. 17.1 de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera:
L’ús i gaudi del Parc del Montseny és un dret inqüestionable sempre que es faci d’acord amb
aquestes normes
Segona:
Les prescripcions de les presents Ordenances que incorporin o reprodueixin aspectes de la
normativa estatal; autonòmica o local; s’entendran actualitzades automàticament a partir de
l’aprovació i entrada en vigor de les disposicions legals estatals, autonòmiques o locals que
en cada cas es publiquin.
Barcelona, abril de 2008

22/31

Ordenances d’ús públic

ANNEX
Llistats d’espècies protegides
1. Espècies de flora protegides
1.1

Espècies de flora estrictament protegides per la legislació sectorial

MOLSES
Buxbaumiàcies
Buxbaumia viridis
Esfagnàcies
Sphagnum sp.

Esfagnes

FALGUERES
Licopodiàcies
Lycopodium selago
Osmundàcies
Osmunda regalis

Falguera reial

PLANTES AMB FLORS
Amaril.lidàcies
Narcissus poeticus
Aquifoliàcies
Ilex aquifolium
Orquidàcies
Coeloglossum viridae
Spiranthes aestivalis
Saxifragàcies
Saxifraga paniculata (=aizoon)
Saxifraga vayredana
Taxàcies
Taxus baccata
1.2

Grandalla, satalia
Boix grèvol
Orquis verd
Espirant estival
Saxífraga paniculada
Herba de Sant Segimon
Teix

Espècies de flora protegides pel Pla especial

LÍQUENS
Cladoniàcies
Cladonia, espècies del subgènere Cladina Líquens dels rens
MOLSES
Hookeriàcies
Hookeria lucens
Leucobriàcies
Leucobryum glaucum
FALGUERES
Equisetàcies
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Ofioglossàcies
Botrychium lunaria
Ophioglossum azoricum
Ophioglossum vulgatum

Aspreta
Equiset
Llunària
Llengua de serp
Llengua de serp
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Polipodiàcies
Blechnum spicant
Gymnocarpium dryopteris
PLANTES AMB FLOR
Amaril.lidàcies
Galanthus nivalis
Narcissus assoanus (=juncifolius)
Betulàcies
Betula pendula
Boraginàcies
Myosotis scorpioides ssp.tuxeniana
Campanulàcies
Jasione crispa
Caprifoliàcies
Lonicera nigra
Sambucus racemosa
Cariofil.làcies
Dianthus seguieri ssp.requienii
Minuartia laricifolia ssp.diomedis
Sagina saginoide
Ciperàcies
Carex echinata
Carex grioletii
Carex umbrosa
Eleocharis quinqueflora
Cistàcies
Cistus laurifolius
Compostes
Antennaria dioica
Anthemis cretica ssp.carpatica
Carlina acanthifolia ssp.cynara
Carlina acaulis
Centaurea paniculata ssp.hanrii var.Isernii
Echinops sphaerocephalus
Erigeron alpinus
Hieracium cavanillesianum
Hieracium glaucophyllum
Hieracium rectum
Leontodon pyrenaicus
Crassulàcies
Sempervivum montanum
Crucíferes
Arabis alpina
Brassica oleracea ssp.robertiana
Cardamine amara ssp.olotensis
Cardamine heptaphylla
Cardamine resedifolia
Coincya cheiranthos
Droseràcies
Drosera rotundifolia
Ericàcies
Arctostaphylos uva-ursi
Vaccinium myrtillus
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Blècnum
Gimnocarpi silicícola

Lliri de neu
Almesquí
Bedoll
Miosotis palustre
Jasíone nana
Xuclamel negre
Saüc racemós
Clavell
Minuàrtia laricifolia
Sagina pirinenca
Càrex estel·lat
Càrex ombrós
Eleòcaris pauciflora
Estepa de muntanya
Pota de gat
Antemis de muntanya
Carlina
Centàurea paniculada
Card d’eriçó
Erígeron alpí

Leòntodon pirinenc
Matafoc muntanyenc
Àrabis alpina
Col silvestre
Canuguera
Brassicel·la
Dròsera comuna
Boixerola, farinola
Navissera comuna, nabiu
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Escrofulariàcies
Chaenorhinum origanifolium ssp.cadevallii
Lathraea squamaria
Melampyrum catalaunicum
Pedicularis comosa
Veronica verna
Gencianàcies
Gentiana ciliata
Gentiana lutea
Geraniàcies
Geranium lanuginosum
Geranium sylvaticum
Gesneriàcies
Ramonda myconi
Gramínies
Luzula spicata ssp.monsignatica
Nardus stricta
Hipericàcies
Hypericum pulchrum
Lentibulariàcies
Pinguicula vulgaris
Liliàcies
Allium victorialis
Asphodelus albus
Ornithogalum pyrenaicum
Polygonatum verticillatum
Ruscus aculeatus
Streptopus amplexifolius
Tulipa sylvestris
Veratrum album
Litràcies
Peplis portula
Onogràcies
Epilobium angustifolium
Orquidiàcies
Ophrys catalaunica
Orchis majalis
Orchis morio ssp.champagneuxii,
Orchis morio ssp.morio
Orchis provincialis
Orchis sambucina
Orchis simia
Papaveràcies
Corydalis solida
Papilionàcies
Ornithopus perpusillus
Poligonàcies
Polygonum alpinum
Portulacàcies
Montia fontana
Ranunculàcies
Actaea spicata
Helleborus viridis
Ranunculus aconitifolius ssp.platanifolius
Ranunculus auricomus

Linària origanifòlia
Esquamària

Genciana ciliada
Genciana groga
Gerani lanuginós
Gerani de bosc
Orella d’ós
Lúzula d'espiga
Pèl caní
Hipèric pulcre
Viola d'aigua
All victorial
Albó de muntanya
Ornitògal pirinenc
Segell verticil·lat
Galzeran, galleric
Estrèptopus
Tulipa silvestre
Veladre, peu de llop
Peplis
Cameneri
Abellera catalana
Orquis magenc
Pentecosta
Pentecosta
Orquis sambucí
Flor del simi
Tisoretes
Serradella menuda
Presseguera alpina
Móntia
Herba de Sant Cristòfol
El·lèbor verd
Ranuncle aconitifoli
Ranuncle daurat, botó d’or
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Rosàcies
Agrimonia procera
Alchemilla alpina ssp.alpina
Alchemilla alpina ssp.saxatilis
Alchemilla hybrida ssp.flabellata
Cotoneaster integerrimus
Geum hispidum
Potentilla crantzii
Potentilla montana
Potentilla rupestris
Prunus lusitanica
Rosa coriifolia ssp.vosagiaca
Rosa villosa
Sorbus aucuparia
Rubiàcies
Galium scabrum
Salicàcies
Salix caprea
Saxifragàcies
Ribes alpinum
Saxifraga genesiana
Timeleàcies
Daphne mezereum
Valerianàcies
Valeriana tuberosa
Violàcies
Viola bubanii

Alquemil·la alpina
Alquemil·la alpina
Pota de lleó
Cornera
Geum híspid
Potentil·la estipular
Fragassa de muntanya
Potentil·la rupestre
Llorer-cirer de Portugal
Roser dels Vosgues
Roser pomífer
Moixera de guilla

Gatsaule
Cirerola

Tintorell

Pensament del Montseny

2. Espècies de fauna protegides
2.1

Espècies de fauna estrictament protegides per la legislació sectorial

ARÀCNIDS
Aranèids
Leptoneta infuscata
Roncus caballeroi
Sabacon paradoxus
CRUSTACIS
Decàpodes
Austropotamobius pallipes
INSECTES
Col.lèmbols
Lepidocyrtus montseniensis
Protaphorura montana
Protaphorura quercetana
Coleòpters
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Reicheia lucifaga
Rosalia alpina
Speonomus canyellesi
Speophilus kiessenwetteri
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Steropus catalaunicus
Trechus fulvus
Lepidòpters
Callimorpha quadripunctaria
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Graellsia isabelae
Maculinea arion
Proserpinus proserpina
Odonats
Coenagrion mercuriale
Oxygastra curtisii
Tricòpters
Notidobia sagarri
Synagapetus serotinus

Trequin

Graèllsia

MOL·LUSCS
Gasteròpodes
Bythinella brevis
Deroceras altimirai
PEIXOS OSSIS
Cipriniformes
Barbus meridionalis
AMFIBIS
Anurs
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Rana temporaria
Urodels
Calotriton arnoldi
Lissotriton helveticus
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus
RÈPTILS
Ofidis
Coronella girondica
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Rhinechis scalaris
Vipera latasti
Zamenis longissimus
Quelonis
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Saures
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Lacerta bilineata
Podarcis muralis

Barb de muntanya

Tòtil
Gripau comú
Gripau corredor
Reineta
Gripau d’esperons
Granoteta de punts
Granota roja
Tritó del Montseny
Tritó palmat
Salamandra
Tritó verd

Serp llisa meridional
Serp verda
Serp d'aigua
Serp de collar
Serp blanca
Escurçó ibèric
Serp d'Esculapi
Tortuga d’estany
Tortuga de rierol
Vidriol
Lludrió llistat
Lluert
Sargantana roquera
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Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Tarentola mauritanica
Timon lepidus
OCELLS
Accipitriformes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Hieraaetus fasciatus
Pernis apivorus
Apodiformes
Apus apus
Apus melba
Caprimulgiformes
Caprimulgus europaeus
Caradriformes
Actitis hypoleucos
Charadrius dubius
Coraciformes
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Estrigiformes
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Otus scops
Strix aluco
Tyto alba
Falconiformes
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Passeriformes
Aegithalos caudatus
Anthus campestris
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Cinclus cinclus
Cisticola juncidis
Coccothraustes coccothraustes
Corvus monedula
Delichon urbica
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
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Sargantana ibèrica
Sargantaner gros
Dragó comú
Llangardaix ocel·lat

Astor
Esparver
Àguila daurada
Aligot comú
Àguila marcenca
Àguila cuabarrada
Aligot vesper
Falciot negre
Ballester
Enganyapastors
Xivitona vulgar
Corriol petit
Blauet
Abellerol
Puput
Mussol banyut
Mussol comú
Duc
Xot
Gamarús
Òliba
Falcó pelegrí
Falcó mostatxut
Xoriguer comú
Mallerenga cuallarga
Trobat
Grasset de muntanya
Piula dels arbres
Passerell
Cadernera
Verdum
Raspinell comú
Rossinyol bord
Merla d'aigua
Trist
Durbec
Gralla
Oreneta cuablanca
Sit negre
Gratapalles
Pit-roig
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Fringilla coelebs
Galerida cristata
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lanius senator
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustris
Petronia petronia
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxicola torquata
Serinus serinus
Sitta europaea
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Piciformes
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Jynx torquilla
Picus viridis
MAMÍFERS
Carnívors
Felis silvestris
Lutra lutra
Mustela nivalis
Mustela putorius

Pinsà comú
Cogullada vulgar
Bosqueta vulgar
Oreneta vulgar
Escorxador
Botxí
Capsigrany
Trencapinyes
Cotoliu
Rossinyol
Merla roquera
Merla blava
Cuereta blanca
Cuereta torrentera
Papamosques gris
Còlit ros
Còlit gris
Oriol
Mallerenga petita
Mallerenga blava
Mallerenga emplomallada
Mallerenga carbonera
Mallerenga d’aigua
Pardal roquer
Cotxa fumada
Mosquiter pàl·lid
Mosquiter groc petit
Pardal de bardissa
Roquerol
Pinsà borroner
Bruel
Reietó
Bitxac comú
Gafarró
Pica-soques blau
Tallarol de casquet
Tallarol gros
Tallareta vulgar
Tallarol emmascarat
Tallarol capnegre
Tallareta cuallarga
Picot garser gros
Picot garser petit
Picot negre
Colltort
Picot verd

Gat salvatge
Llúdria
Mostela
Turó
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Insectívors
Atelerix algirus
Erinaceus europaeus
Neomys anomalus
Sorex araneus
Quiròpters
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis
Rosegadors
Arvicola sapidus
Glis glis
Sciurus vulgaris
2.2

Ratpenat orellut septentrional
Ratpenat pipistrel·la muntanyenc
Ratpenat de cova
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d’aigua
Ratpenat d’orella escapçada
Ratpenat de musell llarg
Ratpenat dels graners
Ratpenat de Natterer
Ratpenat nòctul petit
Ratpenat de vores clares
Ratpenat pipistrel·la fals
Ratpenat pipistrel·la comú
Ratpenat pipistrel·la nan
Ratpenat pipistrel.la muntanyenc
Ratpenat de bigotis
Ratpenat orellut meridional
Ratpenat mediterrani de ferradura
Ratpenat de ferradura gran
Ratpenat de ferradura petit
Ratpenat de cua llarga
Rat-buf, rata d’aigua
Liró gris, rata esquirolera
Esquirol

Espècies de fauna protegides pel Pla especial

INSECTES
Lepidòpters
Erebia epistygne
Glaucopsyche alexis
Pyrgus cirsii
Scolitantides orion
Thymelicus acteon
Tomares ballus
Ortòpters
Ctenodecticus masferreri
Isophya pyrenea
Metaplastes pulchripennis
Omocestus antigai
PEIXOS OSSIS
Anguiliformes
Anguilla anguilla
Cipriniformes
Squalidus cephalus
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Eriçó clar
Eriçó fosc
Musaranya d’aigua
Musaranya de muntanya

Saltarel·la del Montseny
Barbitist dels Pirineus
Barbitist d'alzinar
Saltamartí català

Anguila
Bagra
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AMFIBIS
Anurs
Pelophylax perezi

Granota verda

RÈPTILS
Ofidis
Vipera aspis

Escurçó pirinenc

OCELLS
Gruïformes
Gallinula chloropus
Passeriformes
Alauda arvensis
Emberiza calandra
Passer montanus
MAMÍFERS
Carnívors
Genetta genetta
Martes foina
Meles meles
Insectívors
Crocidura russula
Sorex minutus
Suncus etruscus
Rosegadors
Eliomys quercinus
Microtus duodecimcostatus
Microtus agrestis
2.3

Polla d'aigua
Alosa
Cruixidell
Pardal xarrec

Gat mesquer, geneta
Fagina
Teixó
Musaranya comuna
Musaranya menuda
Musaranya nana
Rata cellarda
Talpó comú
Talpó muntanyenc

Espècies de fauna cinegètica d’interès pel Pla especial

OCELLS
Caradriformes
Scolopax rusticola
Colúmbids
Columba oenas
Streptopelia turtur
Gal.liformes
Alectoris rufa
Coturnix coturnix

Perdiu
Guatlla

MAMÍFERS
Lagomorfs
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus

Llebre
Conill de bosc

Becada
Xixella
Tórtora
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