
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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Mapa d'ús públicl: *Listat de les zones d'escalada

PARATGE NATURAL DE  
LA SERRA DE TRAMUNTANA
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Mapa  
ús públic:



El Paratge natural de la Serra de Tramun-
tana 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 Recursos Naturals (Decret 19/2007, 
de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Or-
denació dels Recursos Naturals de la Se-
rra de Tramuntana, PORN), que estableix 
una zonificació de l’espai (zones d’exclusió, 
d’ús limitat, d’ús compatible i d’ús general) 
i determina els usos i les activitats per-
meses, autoritzables i prohibides a cada 
zona. Aquest PORN promou les activitats 
respectuoses amb la natura, les quals no 
poden implicar renous ni el trànsit camp a 
través.

D’acord amb el PORN de la Serra de Tra-
muntana, l’escalada i altres activitats de 
risc requereixen l’autorització prèvia de la 
conselleria competent en matèria de medi 
ambient a tot l’àmbit territorial 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.

Recomanacions per a la pràctica respec-
tuosa
- Transitau sempre pels camins i senders 

habilitats. No feu dreceres. No transiteu 
per les zones d’exclusió.

- No es poden obrir i equipar noves vies 
sense l’autorització necessària. Només 
es pot autoritzar l’escalada a les vies 
ja existents, sempre que aquestes es 
trobin a zones d’accés lliure, fora de les 
zones d’exclusió i que la propietat de la 
finca l’autoritzi. A l’enllaç* (QR) podeu 
consultar la llista de zones d’escalada 
amb restriccions.

- Les parets verticals, els penya-segats, 
etc., són zones d’alt valor ecològic i de 
fragilitat elevada, on es troben espè-
cies i hàbitats protegits per diverses 
normatives, d’àmbit autonòmic, estatal i 
europeu. És per això que, amb l’objectiu 
d’harmonitzar la pràctica de l’escalada i 
la seva conservació, heu de seguir en tot 
moment els condicionants i limitacions 
que es recullen a l’autorització correspo-
nent.

- No crideu ni faceu renou excessiu.
- No dugueu animals de companyia a les 

zones d’escalada.
- Respectau els elements de senyalitza-

ció i la resta de béns públics i privats 
instal·lats.

Recomanacions per a no deixar rastre
- No deixeu cap tipus de residu (inclosos 

els orgànics, ja que moltes vegades la 
degradació d’aquests és molt lenta i 
provoquen impacte paisatgístic).

- No arrabasseu plantes ni molesteu els 

animals silvestres, i no altereu els ele-
ments geològics i patrimonials.

- Deixau tancats tots els portells de les 
finques per evitar el pas no desitjat del 
bestiar.

Recomanacions de seguretat
• Tots els participants en l’activitat han 

de tenir els coneixements i l’experiència 
necessària, així com la formació tècnica 
específica per a la seva pràctica.

• Tots els participants han de disposar 
dels equips de prevenció i seguretat ne-
cessaris. Així mateix, han de  disposar 
de la targeta federativa o assegurança 
independent que cobreixi la realització 
de l’activitat.

• Es recomana informar a qualcú a l’ini-
ci i al final de l’activitat i per on es farà 
aquesta.

• És important dur aigua suficient.
• Portar telèfon i bateria suficient.Practicau l'activitat de forma segura i gaudiu de l'entorn.

Autor: Pixabay.

Cal autorització prèvia per obrir, equipar o 
reequipar qualsevol via al Paratge natural.
Autora: Mercè Morató Trobat

Les males pràctiques, com la instal·lació d'una via just devora un niu 
d'un rapinyaire, poden alterar greument els valors naturals del Paratge.


