Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Polítiques Ambientals
Parc Natural dels Ports

NORMATIVA DE REGULACIÓ DEL DESCENS DE BARRANCS (23/02/2005)
La prohibició o regulació del descens de barrancs afecta a tota la superfície de la conca que queda
per sobre del barranc en qüestió. Aquesta normativa es complementa amb el mapa de regulació
del descens de barrancs (18/06/03).
CLASSIFICACIÓ DELS BARRANCS
Barrancs amb prohibició permanent. En aquests barrancs no està permès el descens:
 Salt del Barber
 Barranc de la Conca
- Barranc de l’Anglesola
- Barranc de la Geganta
- Barranc de Desferracavalls
 Barranc de Matamoros
 Tot l’espai inclòs a la Reserva natural Parcial de les Fagedes dels Ports.
 El riu Canaleta, excepte el tram entre el Ventador (a baix del salt) i la sortida senyalitzada del
barranc pel sender que va al Mas de Sotorres (té una regulació específica que podeu llegir més
endavant).
Barrancs amb descens regulat. Per practicar qualsevol activitat de descens als barrancs
següents, s’ha de sol·licitar autorització al Parc Natural.
 Barranc de la Paridora
 Canal del Bacó (capçalera esquerra de la Vall d’Uixó).
 Barranc de les Clotes (capçalera dreta de la Vall d’Uixó).
 Al riu Canaletes només es permès el descens entre el Ventador (a baix del salt) i la sortida
senyalitzada del barranc pel sender que va al Mas de Sotorres (té una regulació específica que
podeu llegir més endavant).
 Barranc de la Vall Figuera.
 Barranc de la Caramella.
Barrancs amb descens no regulat. En aquests barrancs es pot practicar el descens sense
autorització prèvia però cal complir, igualment, totes les prescripcions relacionades amb l’activitat.
 La resta de barrancs, que no figuren més amunt.
PRESCRIPCIONS
El nombre màxim de persones que s’autoritza per al descens de cadascun d’aquests barrancs
és de 140 a la setmana, comptabilitzada la setmana a partir de les 9 h de dilluns. A un sol
sol·licitant no s’autoritzaran més de 60 persones per setmana, i es reserven 14 places (10% del
total) per a descensos que no comporten activitat empresarial. El riu Canaleta té una regulació
específica que podeu llegir més endavant.

No és permès remuntar els rius i barrancs.

No és permès el descens nocturn de rius i barrancs.

És obligatori l’ús de casc per a tots els participants.

Per als trams amb ràpel, és obligatori l’ús d’arnès amb descensor, mosquetó i corda de
longitud suficient.
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NORMATIVA APLICABLE
És d’aplicació el Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives
en el medi natural.
SOL·LICITUDS (excepte el Canaleta)
La sol·licitud d’autorització s’ha de presentar per escrit. Es podrà lliurar personalment a les oficines
del Parc Natural dels Ports, (Av. Val de Zafán, s/n, 43520 Roquetes), o bé enviar-ho per correu
postal o correu electrònic amb certificat digital i amb una antelació mínima de 3 dies laborals abans
de la realització de l’activitat.
Hauran de constar les dades següents:

Nom de l’entitat/empresa/o persona que sol·licita l’autorització

CIF/NIF

Domicili

Població

Telèfons

FAX (si s’escau)

Nom, cognoms i DNI, de la persona representant (en cas d’empresa o entitat)

Nom del Barranc

Terme municipal

Nombre de participants (exceptuant monitors)

Nombre de monitors i titulació

Data del descens

Els participants hauran de signar una declaració responsable conforme assumeixen les
responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de l’activitat sol·licitada, d’acord amb el que
estableix la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. Article 35.
- El model de sol·licitud està disponible al web del Parc. Aquest model només té per objectiu
facilitar el procés a l’usuari, però no és d’ús obligatori.
- L’autorització del Parc es trametrà al sol·licitant per correu postal, o en mà si l’interessat passa a
recollir-la per les oficines del Parc a Roquetes.
- Si passats tres dies, a comptar des de l’entrada de la sol·licitud a les oficines, el Parc Natural no
ha respost, la sol·licitud es considerarà desestimada
RECOMANACIONS
 Abans de realitzar el descens, informeu-vos sobre les característiques tècniques i les dificultats
del barranc, en relació a les aptituds físiques i equipament de què es disposa.
 Acudiu a una empresa inscrita en el Registre General d’empreses i Activitats Turístiques de
Catalunya, que disposi de la pòlissa d’assegurances que cobreixi de forma suficient l’activitat i que
els monitors tinguin la titulació de Tècnics d’Esport Base (TEB), i que disposin de l’autorització del
Parc Natural per realitzar l’activitat.
 Predicció meteorològica: abans de realitzar qualsevol descens de barranc és convenient
informar-se de la predicció del temps, pel risc que representa el caràcter torrencial dels barrancs
dels Ports, amb oscil·lacions de cabal molt importants.
 Equipament: vestit de neoprè quan els barrancs porten aigua.
 Horaris: començar una hora després de la sortida del sol i acabar abans de dues hores de la
posta.
 Centres de visitants: davant qualsevol dubte adreceu-vos als Centres de Visitants del Parc.
Av. Val de Zafán, s/n
Apartat de correus, 70 43520 Roquetes
Tel. 977 50 40 12 FAX 977 58 08 73
pndelsports@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/els_ports
www.facebook.com/PNPorts

novembre 2015

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Polítiques Ambientals
Parc Natural dels Ports
REGULACIÓ DEL RIU CANALETA
-

-

Són d’aplicació les mateixes prescripcions i recomanacions que per a la resta dels barrancs.
També és d’aplicació el Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural.
No hi ha limitació en quan al nombre de persones autoritzades.
Es pot demanar l’autorització a:

Seu administrativa
del Parc Natural dels Ports

Ajuntament
d’Horta de Sant Joan

Oficina de Turisme
d’Horta de Sant Joan

Av Val de Zafan, s/n. Apartat 70
43520 ROQUETES
Tel. 977504 012
www.gencat.cat/parcs/els_ports
pndelsports@gencat.cat

Plaça de l’Església, 3
43596 HORTA DE SANT JOAN
Tel. 977 435 005
aj.horta@altanet.org
www.hortadesantjoan.cat

Plaça Catalunya
43596 HORTA DE SANT JOAN
Tel. 977 435 043

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres
9 a 14 h

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres
9 a 14 h

Horari d’atenció al públic:
dissabtes i diumenges
10.30 a 13.30 h

Es pot tramitar personalment o
per correu electrònic.

Es demana personalment

Es demana personalment

Cal demanar les autoritzacions
amb 48 hores laborables
d’antelació, com a mínim.
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