
CONTACTES D’INTERÈS:

Adreça electrònica on sol·licitar l’autorització de l’activitat: autoritzacions@dgmambie.caib.es

Tel. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: 971 17 66 66

Tel. Centre d’Interpretació Ca s’Amitger: 971 51 70 83 / 971 51 70 70

Telèfon d’emergències: 112

MAPA D'USOS

• Informau-vos prèviament del patrimoni natural i cultural que vos trobareu, 
és la millor manera per aprendre a respectar-lo i valorar-lo.

• La tasca de conservació és una feina conjunta. Si detectau qualsevol incidència, 
per favor, comunicau-la a autoritzacions@dgmambie.caib.es. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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El Paratge natural de la Serra de Tramunta-
na és l’espai protegit de major extensió de 
les Illes Balears. Es va declarar l’any 2007 
i es regula per un Pla d’Ordenació dels Re-
cursos Naturals (Decret 19/2007, de 16 de 
març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació 
dels Recursos Naturals de la Serra de Tra-
muntana, PORN), que estableix una zonifica-
ció de l’espai (zones d’exclusió, d’ús limitat, 
d’ús compatible i d’ús general) i determina 
els usos i les activitats permeses, autoritza-
bles i prohibides a cada zona. Aquest PORN 
promou les activitats respectuoses amb la 
natura, les quals no poden implicar renou ni 
el trànsit camp a través.

D’acord amb el PORN de la Serra de Tra-
muntana, les curses de muntanya i altres 
activitats de risc requereixen  l’autoritza-
ció prèvia de la conselleria competent en 
matèria de medi ambient a tot l’àmbit te-
rritorial del Paratge natural, excepte a les 
zones d’exclusió (en vermell al mapa), en 
les quals són un ús prohibit.

Cal recordar que la majoria de la superfí-
cie del Paratge natural de la Serra de Tra-
muntana és de titularitat privada. En els 
terrenys de titularitat privada s’ha d’obte-
nir l’autorització dels titulars de drets.

Els agents de medi ambient del Govern 
de les Illes Balears són l’autoritat respon-
sable de vetllar perquè es respectin les 
normes i les autoritzacions del Paratge 
natural.

Per tal de dur a terme una cursa de 
muntanya respectuosa amb els valors 
del Paratge natural de la Serra de 
Tramuntana, cal seguir les indicacions 
següents:
- Seguiu el camí assenyalat. No en sortiu. 

No faceu dreceres o retalleu l’itinerari 
marcat. No transiteu per les zones 
d’exclusió.

- L’organització no facilitarà tassons 
ni botelles, sinó que cada participant 
portarà el seu tassó o botella.

- Cada participant haurà de marcar 
de manera llegible el seu número de 
dorsal, amb retolador indeleble, als 
embolcalls de barretes, gels, bosses de 
menjar, etc. Així mateix, tots els residus 
generats durant l’activitat s’han de 
recollir en recipients temporals adients 
i gestionar adequadament fora de 

l’espai protegit, vigilant que no s’aboqui 
o abandoni cap tipus de residu, material 
o producte líquid o sòlid al medi natural, 
inclosos els residus orgànics.

- No crideu ni faceu renou excessiu.
- No feis malbé la vegetació ni molesteu 

cap animal silvestre. No altereu 
elements geològics o patrimonials, 
incloses les parets seques (no es 
poden botar ni passar-hi per damunt 
per tal d’evitar-ne el deteriorament).

- Respectau els elements de senyalització i 
la resta de béns públics i privats instal·lats.

Recomanacions de seguretat
- Heu de tenir les garanties suficients 

que tots els participants en l’activitat 
tenen els coneixements i experiència 
necessària, així com la formació tècnica 
específica per a practicar-la.Respectau els valors naturals i patrimonials del Paratge natural. En cas de dur bastons de senderisme, aquests han 

de tenir la punta tova.
Autor: Pixabay.

Seguiu sempre els camins habilitats. No faceu dreceres.
Autor: Bartomeu Calvo Socias

Autor: Pixabay


