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Normativa de l'àrea d'esplai del pantà de Sau i entorns 

Normativa general del procés de reserva de l'accés 

- És obligatori reservar si es vol accedir amb vehicles motoritzats a l'àrea d'esplai del 

pantà de Sau i entorns en els dies i horaris assenyalats amb restricció d'accés. 

- Es pot fer la reserva en qualsevol moment sempre que hi hagi disponibilitat 

d'aparcament. 

- El vehicle amb el que s'accedeixi ha de correspondre amb la matrícula entrada en el 

moment de fer la reserva on line. 

- En cas de no poder utilitzar la reserva, no serà possible la devolució de la taxa. 

- La reserva només serveix per un dia dins l'horari de visita comprès entre les 9.00 i 

les 20h. El vehicle no podrà quedar estacionat dins l'àrea regulada fora d'aquest 

horari, i l’acampada i/o la pernoctació està prohibida per Ordenança Municipal. 

- Un cop feta la reserva el vehicle podrà accedir una sola vegada a través del punt de 

regulació d’accés a l'àrea d'esplai del pantà de Sau i entorns. 

Normativa general de l'àrea d'esplai del pantà de Sau i entorns 

- No és permès fer foc ni utilitzar fogonets o aparells similars (Decret 64/1995, pel qual 

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i Article 65 del Pla especial 

de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona). 

- No és permès acampar (Article 65 del Pla especial de protecció i millora de l'Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona). 

- No és permès pernoctar per motius de seguretat ciutadana i per la conservació de 

l'espai natural. 

- Els usuaris tindran un comportament respectuós envers el medi natural, les persones 

i els béns 

- No és permès instal·lar taules, cadires, hamaques, toldos, paravents, tendes, ni 

infraestructures similars per la conservació de l'entorn natural i del paisatge. 
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- No és permès posar música o fer soroll (Article 65 del Pla especial de protecció i 

millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona) per tal de no destorbar a la 

resta d’usuaris i a la fauna present a la zona.  

- No és permès deixar deixalles. 

- No és permès malmetre l'entorn natural, ni arrancar plantes, flors o recollir llenya per 

utilitzar a l'àrea habilitada de barbacoes. 

- No és permès agafar o molestar a la fauna salvatge. 

- No és permès fer cabanes amb les restes vegetals arrossegades per les aigües del 

pantà. 

- No és permès malmetre el mobiliari o els equipaments i serveis. 

- Les mascotes s'han de portar lligades per evitar conflictes amb els altres usuaris, la 

ramaderia i la fauna de l'espai natural. 

- A fi d'evitar la propagació d'espècies exòtiques invasores, les embarcacions han de 

ser rentades i desinfectades en un moment o altre conforme al protocol de neteja i 

desinfecció d'embarcacions aprovat per l'Agència Catalana de l'Aigua 

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/04-protocols/12-Protocol-

de-neteja-d-embarcacions.pdf . També cal tenir en compte El manual de bones 

pràctiques en matèria de bioseguretat redactat en el marc del Life Tritó Montseny 

https://lifetritomontseny.eu/-/manual-de-bones-pr%C3%A0ctiques. 

- Per complir amb aquesta darrera norma, el visitant pot posar-se en contacte amb 

alguna de les empreses turístiques i esportives que desenvolupen activitats al pantà 

de Sau, i que poden oferir aquest servei. 

- Queden restringits tots els permisos de rodatges i de fotografia amb caràcter 

comercial, així com el vol de drons, a l'obtenció de permisos específics per part de 

l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona i de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. 
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