CRITERIS PER A L OBERTURA I EQUIPAMENT DE VIES DESCALADA AL PARC NATURAL DE
LA MUNTANYA DE MONTSERRAT:
A partir de l1 de gener del 2016, qualsevol obertura o equipament duna via descalada al Parc Natural
haurà de disposar de lautorització corresponent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Totes les sol·licituds dobertura i equipament seran estudiats cas per cas per la Comissió i Subcomissió
Tècnica per a la regulació de lescalada, vies ferrades i canals equipades al Parc Natural. Es tindran en
compte diferents factors: zona, sector, agulla, paret o roca on es vulgui obrir/equipar i també el caràcter
que es vulgui donar a litinerari.

CRITERIS A SEGUIR:
- Els nous itineraris hauran de respectar una distància mínima respecte les vies veïnes per tal de no generar
dubtes dels recorreguts a seguir.
En el cas excepcional que hi hagi alguna secció coincident amb un altra via descalada, no es podran afegir
parabolts ni altres ancoratges fixes en els trams del recorregut de les vies que comparteixen traçat o en
els punts de creuament daquestes, amb la finalitat de respectar lesperit i la dificultat tècnica de les vies
veïnes, les quals ja havien estat obertes amb anterioritat.
- Els ancoratges que es col·loquin en lequipament seran per expansió mecànica (del tipus parabolt) i dacer
inoxidable. És obligat que els ancoratges siguin homologats per la CE (Compleix amb la directiva o directives
comunitàries).
- En la mesura del possible, atès que ens trobem dins dun Parc Natural i Reserva Natural Parcial, sha
dintentar minimitzar lús de lexpansió donant prioritat a les assegurances flotants (friends, tascons o
similars).
- En la modalitat dartificial es deixarà la roca el més neta possible dancoratges de progressió, llevat daquells
els quals la seva extracció deteriori greument la roca. No és permès picar la roca per a facilitar-ne la
progressió. Es minimitzarà lús del plom pel seu efecte contaminant.
- No es permet lutilització del trepant de benzina en tot el Parc Natural.
- No es permet la instal·lació dancoratges químics ni la utilització de resines sintètiques en lobertura de
vies descalada. Tampoc és permesa la col·locació de preses artificials ni la manipulació o modificació la
roca.

- No es deixaran cordes fixes instal·lades de manera permanent ni, en cap cas, més temps que
lestrictament necessari per a realitzar els treballs dobertura de la via.
- No és permès que el material fix que es deixa instal·lat a les vies descalada sigui de colors o pintat
de color.
- No és permesa la utilització de pintura ni daltres materials per a marcar la situació, el nom o la
dificultat de les vies descalada o altres equipaments.
- Sha de tenir cura de la fauna i la flora de lentorn. No malmeteu la vegetació existent en el traçat
de la via i del peu de via, segons cada cas ja us comunicarem com fer-ho. Informeu al Parc Natural
en cas que us trobeu un niu daus rupícoles en el traçat previst per lobertura.
- En cas de localitzar noves obertures sense lautorització corresponent del Patronat es denunciaran
els fets a lòrgan competent i es procedirà al desequipament de les mateixes.

SOL·LICITUD PER A LOBERTURA I EQUIPAMENT DE VIES DESCALADA A MONTSERRAT

El dany causat en lobertura duna nova ruta és, de lluny, major que el causat per les cordades que posteriorment lescalaran. Si
estàs considerant obrir o equipar una nova ruta descalada, abans preguntat:
Creus que compensarà lobertura daquesta via amb el dany que ocasionarà a lentorn? És una línia que altres escaladors gaudiran
escalant-la o simplement estic interessat en aconseguir tenir la meva pròpia ruta? Què és el que pensaran els escaladors daquí
cinquanta anys sobre aquesta via o aquesta expansió?
Hi ha milers de vies obertes a Montserrat, potser nhauries descalar unes quantes més de les ja existents abans dafegir la teva
marca a les parets, agulles i roques del massís de Montserrat.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Entitat / persona sol·licitant:
CIF/NIF:

Correu electrònic:

Domicili:
Població:
Telèfon:

Codi postal:
Data de presentació de la sol·licitud:

DADES DE LA VIA DESCALADA
Roca/paret/agulla:

Zona/sector:
Nom de loberturista/es:
Modalitat de lobertura:

Vies adjacents:

Tipologia dancoratges i material que es vol utilitzar:
Quina experiència tens en la instal·lació dequipaments de vies descalada?:

Quantes vies has obert/ equipat/ reequipat?:

I a Montserrat?:

Què vols aportar amb aquesta obertura/equipament?:

Advertiment legal:
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, sinforma que les vostres dades
personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals, dels quals és titular el Patronat de la
Muntanya de Montserrat. Si voleu exercir els drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, podeu adreçar
un escrit amb la fotocòpia del DNI al Patronat de la Muntanya de Montserrat, adreça: C/ Sant Honorat, 1-3, 2A 08002 Barcelona,
o bé per e.mail a: patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat

SOL·LICITUD PER A LOBERTURA I EQUIPAMENT DE VIES DESCALADA A MONTSERRAT

Instruccions:
1. La persona sol·licitant es compromet a complir la normativa de lAcord sobre la regulació de lescalada al Parc Natural
de la Muntanya de Montserrat i els criteris que sestableixin amb la Comissió i Subcomissió Tècnica per aquesta obertura
en concret.
2. Cal adjuntar una imatge amb el traçat previst de litinerari i el traçat de les vies adjacents, el nombre dancoratges
previstos, reunions i, si sescau, la localització del rapel per on sefectuarà el descens de la via.
3. La sol·licitud sha denviar a ladreça: patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat
4. Lautorització de qualsevol obertura tindrà una validesa dun any natural (tenint en compte el període de nidificació
de les aus en les zones regulades) i serà intransferible.
5. El titular de lautorització ha de tenir els coneixements tècnics i materials necessaris per a lequipament de la via
descalada per la qual sha sol·licitat autorització, sota la seva responsabilitat. El sol·licitant expressament assumeix la
responsabilitat per qualsevol accident que pugui tenir, tant per la seva pròpia persona com pels companys que amb
ell col·laborin durant lequipament de litinerari.

El Patronat de la Muntanya de Montserrat no es responsabilitza de la bona col·locació de les assegurances de lequipament
autoritzat, ni de les possibles lesions o accidents del titular en els treballs dobertura/equipament de la via descrita ni
tampoc de cap altre accident que es derivi de lactivitat descalada. El titular, coneixedor dels riscos inherents a l'activitat
de l'escalada, actua únicament per al seu propi interès.

Aquesta sol·licitud és un tràmit administratiu que no dóna drets al sol·licitant.

He llegit i accepto els criteris per a lobertura i equipament de vies descalada al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Nom i cognoms

DNI

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
Tel. 93.835.06.44
patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat

Signatura del sol·licitant

Segell dautorització

