NORMATIVA DE L’ÚS DE CAMINS DEL PARC DEL FOIX PER LA CELEBRACIÓ
D’ACTIVITATS ORGANITZADES

Antecedents
El Parc del Foix, és un espai protegit que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputa‐
ció de Barcelona, inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN de la Generalitat de Catalunya. Disposa
d’un pla especial de protecció vigent des del 27 d’abril de 2012. El seu estat actual és de bona
conservació, tot i que presenta algunes febleses que es poden veure agreujades per un ús in‐
controlat del medi natural. A més, es tracta d’una ZEPA on es troben diverses espècies prote‐
gides, la protecció de les quals és un dels objectius prioritaris del parc.
Atesa la quantitat creixent d’activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de protecció del pla
especial del Parc del Foix i del nombre de participants a les mateixes, i per tal de regular el seu
desenvolupament sense interferir entre elles, i sobretot per poder assolir els objectius de pro‐
tecció del medi natural, es desenvolupa la present normativa en base a les normes establertes
al pla especial i a les normatives sectorials vigents a Catalunya.
A tal efecte, i en base al que disposa l’article 8 de les normes del Pla Especial del Parc del Foix
(aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i vigent des de la seva publicació
al DOGC de 27 d’abril de 2012), s’ha elaborat el Mapa de Camins per a Activitats Organitzades
(MACAO) que defineix els camins a utilitzar, la temporalitat de l’ús i les modalitats d’activitats
que poden desenvolupar‐s’hi. Qualsevol activitat per a la que es sol∙liciti autorització s’ha
d’adaptar a aquesta regulació per tal de poder ser autoritzada per part de l’òrgan gestor del
Parc del Foix.
Activitats organitzades a les que es dirigeix aquesta normativa
Totes les activitats en grups organitzats que es desenvolupin per camins dins de l’àmbit de
protecció del pla especial del parc del Foix: caminades, marxes, curses, curses de muntanya,
jocs i curses d’orientació i/o de geocaching, curses o pedalades en BTT, marxes a cavall, acti‐
vitats escolars (veure les excepcions més endavant), tant diürnes com nocturnes, i en general,
qualsevol activitat organitzada que discorri total o parcialment dins de l’àmbit del Parc del
Foix. Les activitats amb qualsevol tipus de motor (inclou tot tipus de motors elèctrics) no es‐
tan permeses fora de les carreteres o camins asfaltats. Així mateix no està permesa la circula‐
ció de vehicles relacionats amb les activitats a peu per determinades vies.
Cal recordar que en els espais naturals protegits es necessita autorització del DARPAMN, a més
de l’òrgan gestor de l’espai protegit, per la celebració de qualsevol activitat organitzada amb
BTT.

Es recorda que no està permès l’ús de pintures de cap tipus, ni les biodegradables, sobre els
elements naturals (arbres, pedres, terra, etc.), ni sobre els artificials (parets, fanals, postes,
etc.), i que la senyalització amb rètols i balises s’ha de retirar en 24 h.
Activitats organitzades que queden fora d’aquesta normativa
1.‐ Activitats escolars o d’esplais dirigides a menors d’edat organitzades pels propis Ajunta‐
ments membres del Consorci del Parc del Foix.
2‐ Activitats organitzades per les escoles que es troben dins dels municipis del parc del Foix i
organitzacions de lleure infantil dels municipis del parc, organitzades únicament per als seus
alumnes. Dites activitats han de comptar amb l’autorització i suport de l’ajuntament
corresponent.
3.‐ Activitats organitzades pel propi parc amb finalitats culturals o científiques, dirigides i
guiades pel propi personal del parc.
4.‐ Activitats ramaderes de transhumància, que discorrin dins de les carrerades del parc, i que
puguin portar associades un petit grup de participants, fins a un màxim de 15 persones.
Per sol∙licitar autorització
Els tràmits s'han de fer amb 30 dies d'antelació. El formulari original signat i la documentació
s'ha d'enviar per correu postal a l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, o també es pot lliurar en
mà al Registre General de la Diputació de Barcelona. L'adreça i horari de les oficines del
Registre General, les pot consultar en el següent enllaç:
http://www.diba.cat/registre/default.asp
És MOLT IMPORTANT que qualsevol activitat al parc del Foix s'ajusti al Mapa per Activitats
Organitzades que es pot consultar en aquesta web (tràmits). Cal ajustar‐se als camins marcats,
als colors que indiquen quin tipus d'activitat es pot fer en cada camí (caminades, curses,
BTT...), i a les regulacions de pas temporals per raons de protecció de la fauna. No
s'autoritzarà cap proposta d'activitat que no s'ajusti a aquestes condicions.
Tanmateix, per al coneixement del parc de l'activitat que vol realitzar, pot enviar la sol∙licitud
per correu electrònic a l'oficina del parc però no tindrà validesa fins que no ens enviï per
correu postal o bé lliuri en mà al registre el formulari signat i la documentació originals.
Les entitats organitzadores de les activitats cal que disposin de l’informe favorable del parc
abans de fer‐ne publicitat a les xarxes socials.
Davant de qualsevol dubte contacteu amb el parc:
p.foix@diba.cat
Tel. 977 67 01 69

Fonaments de Dret
Normativa del pla especial del Parc del Foix
Article 8. Desenvolupament del Pla especial
1. Per a l'aplicació de les determinacions del Pla especial, l’Òrgan gestor del Parc del Foix (en
endavant, l’Òrgan gestor) i els ajuntaments podran formular plans, normes i programes
d'actuació de caràcter sectorial i específic.
2. Així mateix, podran promoure’s normes sectorials complementàries d’aquest Pla i projectes
tècnics, d’acord amb les legislacions específiques aplicables.
Article 25. Protecció de la flora i la vegetació
10. D’acord amb l’article 8, l’Òrgan gestor podrà establir, prèvia consulta als seus òrgans rector
i consultiu, i en concordança amb les directrius de l’administració competent, altres mesures
addicionals de protecció que estimi convenients per tal de preservar i afavorir el patrimoni
biològic de l’àmbit del Pla especial, incloent la restricció i el condicionament temporal de les
activitats regulades al present text normatiu, fins arribar per raons d’ordre excepcional a la
seva prohibició temporal, d’acord amb la legislació sectorial vigent. Així mateix, mitjançant el
mateix procediment, també podrà ampliar o reduir el llistats d’espècies de l’Annex 3.2 davant
l’aparició de nova informació sobre la presència o l’estatus de conservació de tàxons
amenaçats.
Article 44. Disposicions generals
1. Als efectes d’aquestes Normes, s’entén per ús públic el desenvolupament d’aquelles
activitats no directament productives que tradicionalment s’han dut a terme al medi natural i
rural, així com la prestació de serveis als visitants de l’espai.
2. Els usos públics en l’àmbit del Pla especial s’han de desenvolupar amb ple respecte als béns
públics i privats, els drets i les propietats existents, congruentment amb els objectius de
protecció de l’espai i d’acord amb les regulacions d’aquest Pla, i en cap cas no poden
representar efectes negatius sobre els valors protegits ni pertorbar les activitats productives.
3. Les activitats d’educació ambiental i les de coneixement i estudi de l’entorn tenen caràcter
preferent.
4. Es potenciarà la circulació no motoritzada, especialment el senderisme, amb el
desenvolupament d’una xarxa de senders adequadament arranjada i senyalitzada, a partir de
la xarxa rural tradicional i d’acord amb els plànols d’ordenació O‐2 i O‐3.
5. En general, no s’admetran aquells usos públics susceptibles de provocar alteracions
significatives en els sistemes naturals, nivells sonors alts, erosió del sòl o molèsties a la fauna
protegida.
...........
7. L’Òrgan gestor i els ajuntaments del Parc, a través dels instruments de desenvolupament a
què fa referència l’article 8, poden establir altres mesures complementàries, permanents o
temporals, d’ordenació o limitació de l’ús i l’accés públic a algun sector del Parc, per garantir
la conservació de la gea, la fauna, la flora, la vegetació i el paisatge, així com per raons de

compatibilitat amb la seguretat de les persones, la tranquil∙litat de la població local i el
desenvolupament de les activitats productives. Aquestes mesures podran ser adoptades
directament per l’Òrgan gestor, amb caràcter temporal i efectes immediats, quan resulti
necessari per raons d’urgència.
Art. 45.6 Accés motoritzat.
6. No s’admeten en l'àmbit del Pla la realització de proves ni competicions esportives amb
vehicles motoritzats ni l’establiment d'àrees de circulació motoritzada per al lleure i l'esport,
itineraris per a la pràctica de motociclisme de muntanya, circuits permanents no tancats i
circuits permanents tancats, tal i com es defineixen al Decret 166/1998, de 8 de juliol, de
regulació
de l'accés motoritzat al medi natural. La circulació motoritzada en grups organitzats per
altres finalitats requerirà l’autorització l’Òrgan gestor.
Article 47 Regulació específica de les activitats esportives i de lleure
1. Les proves o activitats esportives i recreatives terrestres que necessitin del concurs d’algun
artefacte amb motor es regulen mitjançant l’article 45.6 d’aquestes Normes.
2. Les proves i competicions esportives sense vehicles motoritzats que hagin de discórrer
totalment o parcial per l’àmbit del Parc, i l’establiment de circuits permanents o itineraris
senyalitzats eqüestres, de bicicleta de muntanya o d’altres vehicles sense motor, requereixen
per al seu desenvolupament l'autorització de l’Òrgan gestor. En qualsevol cas, no podran
afectar els àmbits de proteccions complementàries a què fan referència els articles 60 al 64,
inclusivament. Igualment, és necessària l’autorització de l’Òrgan gestor per a la celebració de
pràctiques esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades la qual, en cas d’atorgar‐se, pot
establir limitacions d’acord amb els objectius de protecció del Pla i aquestes Normes.
3. La circulació en bicicleta, animal de sella o qualsevol altra mitjà de locomoció similar s’ha de
desenvolupar pels camins i vials de més de tres metres d’amplada, i preferentment per la xarxa
viària bàsica del Parc i pels itineraris habilitats i senyalitzats a tal efecte. Es permetrà
l’organització d’actes populars tals com caminades, passejades, pedalades, entre d’altres, que
discorrin dins de l’àmbit del Pla especial i que no posin en perill els objectius de conservació i
protecció del medi natural. En aquests casos, els itineraris per on discorrin aquests actes
populars hauran de ser consensuats amb els ajuntaments implicats i l’Òrgan gestor.
Article 49. Senyalització
3. És expressament prohibit pintar rètols o indicacions sobre roques o altres elements naturals,
a excepció dels senyals indicatius dels senders excursionistes reconeguts per l’Òrgan gestor.
Article 77. Protecció de la legalitat
1. L’Òrgan gestor ha de requerir als òrgans competents la suspensió immediata de qualsevol
activitat, obra o aprofitament que vulneri el present Pla especial o la legislació de conservació
de la natura i l’adopció de les mesures necessàries per al seu efectiu compliment, sens
perjudici de les actuacions sancionadores i de rescabalament que hi escaiguin.

Altra legislació sectorial d’aplicació
Acord de Govern GOV/112/2006 de 5 de setembre, (relatiu a les ZEPA)
Annex 8 Part. II 4.1.7:
L’organització de pràctiques esportives d’aventura o de lleure comercialitzades en espais de la
Xarxa Natura 2000, requeriran de l’autorització corresponent del DMAH.
Decret 56/2003 de 4 de febrer, de regulació de les activitats fisicoesportives en el medi
natural:
Quan l’activitat es realitza en terrenys inclosos en espais naturals de protecció especial o
inclosos en el PEIN s’ha de complir la normativa especifica de l’espai natural o del pla i els
instruments de planificació que el despleguen.
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: En els espais inclosos al PEIN..... caldrà autorització prèvia per a les activitats que
s’esmenten als punts a i b d’aquest apartat.
b) Bicicleta tot terreny i qualsevol prova esportiva terrestre que necessiti concurs d’algun
artefacte.

