REGLAMENT D’ACTIVITATS DEL PARC DE L’AGULLA DE MANRESA:
0. Preàmbul
L’estany i el Parc de l’Agulla de Manresa, promoguts per la Junta de la Sèquia de Manresa,
constitueixen una zona destinada a l’ús públic que pot ésser disfrutada per tothom, d’acord amb
el present reglament.
El llac està destinat a la regulació i a la reserva dels cabals d’aigua que, previ tractament
serveixen per l’abastament de la ciutat de Manresa i altres poblacions de la seva conurbació,
però s’ha d’harmonitzar aquest aprofitament principal, de caràcter prioritari, amb l’esplai o la
pràctica de l’esport sempre que siguin compatibles amb l’activitat principal.
Essent aquestes instal·lacions propietat de la Junta de la Sèquia de Manresa i d’Aigües de
Manresa, ambdues estableixen els següents criteris d’utilització, tant en el llac com en el parc.
1. Disposicions generals
1.1. Antecedents
Article 1
El present document és fruit circumstancial d’un antic reglament també aprovat per la Junta de
la Sèquia de Manresa el 15 de desembre de 1980, el qual estableix uns criteris d’utilització del
parc.
1.2. Àmbit d’aplicació
Article 2
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament queda circumscrit a l’àrea de l’Agulla, el llac i el seu
entorn.
L’estany i el parc són propietat privada de l’entitat Junta de la Sèquia i de l’empresa Aigües de
Manresa, i com a tal ambdues copropietàries poden fer ampliacions de l’actual àmbit
d’aplicació.
2. De la concessió de permisos i els tràmits
Article 3.- Condicions per a l’autorització d’espectacles, actes i activitats recreatives no
permanents
PROCEDIMENT
Els permisos d’activitat s’iniciaran mitjançant la presentació de la sol·licitud a la Fundació
Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia de Manresa per part dels organitzadors de l’acte. La
sol·licitud, segons model penjat a la www.parcdelasequia.cat, cal que estigui correctament
emplenada en tots els camps del document, i que s’acompanyi de la documentació que es
detalla a continuació. Es pot presentar via e-mail a info@parcdelasequia.cat o al Museu de la
Tècnica de Manresa (dins del seu horari d’obertura). No es garanteix l’autorització
administrativa de l’acte descrit, si no es comunica amb una antelació mínima de 60 dies. La
presentació d’aquesta sol·licitud no pressuposa l’autorització de l’activitat.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Full de sol·licitud correctament emplenat
- Fotocòpia DNI del titular sol·licitant de l’autorització
- Plànol de la zona que s’ocupa
- Assegurança responsabilitat civil
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AQUESTA AUTORITZACIÓ NO EXIMEIX DE L’OBTENCIÓ DE LES AUTORITZACIONS
ESTABLERTES PER LA NORMATIVA VIGENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE,
NI DEL COMPLIMENT DE LES NORMATIVES DE SEGURETAT NECESSÀRIES.
3. D’activitats turístiques i de lleure
Article 4. - Pícnic
No es permet la pràctica del pícnic, fora de l’espai del Parc de l’Agulla degudament senyalitzat
com a tal. La instal·lació de taules, de cadires i altres per menjar en el parc no està permesa.
Article 5. - Footing o activitats similars
La seva pràctica és permesa a tot l’entorn del parc de l’Agulla però quan impliqui una
organització i competivitat esportiva, haurà de sol·licitar-se el permís corresponent a la
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia de Manresa. Tanmateix, no podran deixar-se
residus com a conseqüència de l’esmentada pràctica.
Article 6. – Actes
Els actes polítics, culturals, recreatius festivals, concerts i altres activitats o usos que impliquin
una utilització temporal per part del paratge del parc i del llac. La seva realització s’autoritzarà
en cada cas particular, seguint el procediment descrit en l’article 3 d’aquest reglament. En
qualsevol cas els seus organitzadors es faran càrrec de la responsabilitat de seguretat i danys i
perjudicis que s’hi puguin ocasionar amb motiu d’aquests actes. L’actuació tan sols podrà
organitzar-se, sense cap afectació i perjudici per a l’ecosistema artificial del parc i la qualitat de
l’aigua del llac. En particular caldrà assegurar els nivells de soroll ambiental en l’entorn natural
que garanteixin l’adient protecció de l’entorn i el compliment de les normes de qualitat
ambiental.
Article 7
No es permetrà la instal·lació de cartells de propaganda o d’altres elements similars que
trenquin l’harmonia de l’entorn del parc o desfigurin el paisatge.
4. Activitats Esportives dins de l’aigua
Article 8. – Motonàutica
Motonàutica, motos sobre aigua i semblants. La realització d’aquest ús o activitats no està
permesa en l’àmbit del present reglament, ni amb caràcter esportiu, recreatiu, ni cap altre.
Article 9. – Natació recreativa o esportiva
No està permesa la pràctica de la natació en el llac de l’Agulla. S’exceptua en el cas que
aquesta activitat formi part de l’organització d’una prova esportiva i/o competitiva, llavors es
podrà permetre la seva pràctica sempre i quan el sol·licitant presenti tota la documentació
necessària i n’assumeixi la responsabilitat.
Article 10. – Aparells amb control a distància per ràdio
Es determinarà en cada cas el seu àmbit i característiques de realització, prèvia sol·licitud de
permís i únicament per a competicions.
Article 11. – Pesca recreativa
Es permet la pràctica de la pesca en el llac de l’Agulla dins de l’horari d’obertura del Parc, i en
la zona del llac habilitada per a la seva pràctica. És prohibeix retenir el peix en xarxes, l’ús
d’asticot i el grumeig de les aigües amb qualsevol tipus de material, ja sigui natural o artificial,
abans, durant i després de la pesca.
Queda totalment prohibit pescar en la modalitat de canyes de cup (10, 12, 14, 16m de llargada)
pel perill que comporten pels usuaris del parc. Per pescar en el llac de l’Agulla només es poden
utilitzar canyes de mida de fins a 6m, i com a màxim 2 canyes per persona i 2 hams per canya.
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Queda prohibit organitzar qualsevol certamen, esdeveniment, competició, entrenament,
concurs relacionats amb la pesca en el llac de l’Agulla.
Article 12. – Activitats i usos esportius
La gestió, l’organització i la responsabilitat de les proves esportives i/o competitives és del seu
titular o sol·licitant que presentarà la sol·licitud acompanyada de la documentació necessària tal
i com s’estableix en l’article 3.
Article 13. – Piragüisme, canoa, kayak i surf a vela
Les activitats de piragüisme, canoa, kayak i surf a vela són compatibles al llac de l’Agulla,
evitant la zona on hi ha les illes flotants (phragmites) i la zona reservada per a la pesca, amb
accés i sortida per l’embarcador condicionat amb aquesta finalitat. No es permetrà la realització
d’aquestes activitats per lliure, sempre s’hauran de realitzar sota la supervisió d’un club federat
de solvència.
Article 14. – Barques de rem de passeig
Només poden fer ús del llac les barques de rem degudament autoritzades i que compleixin amb
tota la normativa, i d’acord amb els termes de concessió corresponent.
Article 15. – Cooperació al servei d’extinció d’incendis
Aquestes activitats tindran preferència total sobre les altres que puguin o s’estiguin realitzant en
el llac, atès el seu caràcter de necessitat pública, havent de cessar les altres sense dret a cap
reclamació.
Les responsabilitats de suspendre o retirar totes les activitats, correspon als organitzadors de
les activitats o als concessionaris dels serveis.
5. Activitats Esportives fora de l’aigua
Article 16. – Equitació
El passeig amb cavalls no està permès en el perímetre immediat del llac ni en la zona
ajardinada del parc.
Article 17. Ciclisme i Bicicleta Tot Terreny (BTT)
La seva pràctica és permesa en el recorregut del Parc de l’Agulla senyalitzat per a l’ús de les
bicicletes (zona que dóna la volta al llac). Quan aquesta activitat impliqui una organització, s’ha
de sol·licitar el permís a la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia. Resta prohibit
circular en bicicleta per la resta de camins del Parc de l’Agulla destinats als vianants (zona
ajardinada del Parc).
Article 18 . – Activitats de caça
No és permesa la seva realització sota cap concepte en l’àmbit del present Reglament.
Article 19. – Circulació rodada de vehicles de motor
Es prohibeix l’entrada i circulació de vehicles, incloses motocicletes, en els camins i passejos
del parc de l’Agulla, a excepció dels de serveis del Parc o vehicles autoritzats.
Els propietaris dels camps de sota la presa del llac podran accedir pel camí del Parc que queda
entre la zona de les caravanes i el llac, ja que disposaran de la clau per obrir la porta que hi ha
en aquest indret i que tanca el camí de servei per accedir a aquests terrenys.
Article 20
Explícitament es prohibeix:
- donar de menjar als ànecs o altres animals salvatges del parc, ja que aquesta acció altera
el seu comportament natural
- efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües del llac
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-

acumular residus sòlids o líquids que puguin constituir un perill de contaminació de les
aigües o de degradació del seu entorn
efectuar accions sobre el medi físic o biològic vinculat a l’aigua, que en constitueixin o en
puguin constituir degradació
encendre foc en tot el recinte
l’acampada, pernoctació, vivac o similar
passejar amb els animals de companyia deslligats

6. Dels cossos de vigilància
Article 21
La competència per la vigilància de les activitats que es duen a terme en la zona de l’Agulla,
parc i llac, i per garantir el compliment dels articles establerts en aquest reglament, denunciant
les infraccions que contra el mateix es produeixin, correspon al guarda de vigilància del Parc.
Però, en cas d’anomalia es podrà recórrer als Agents de l’Autoritat (Cos de Policia Local,
Mossos d’Esquadra i Cos dels Agents Forestals).
7. Disposició derogatòria
Article 22
El present Reglament entrarà en vigor a partir de l’endemà de la data de la seva aprovació en
acta de la Junta de la Sèquia. En el moment d’entrada en vigor del present Reglament, queda
derogat l’anterior Reglament d’activitats del Parc.
8. Disposició final
Article 23
Tots els usos i activitats que no s’hagin esmentat no estan permesos. Es deixa a criteri de la
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, una vegada complerts els tràmits
procedents, permetre o no la seva realització.
Totes les sol·licituds per a dur a terme qualsevol ús o activitat hauran de ser presentades a la
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia de Manresa amb una antelació mínima de
60 dies, fent esment d’allò que menciona en el paràgraf següent.
Les entitats, persones o organismes que pretenguin realitzar regularment diverses activitats o
usos durant l’any hauran de sol·licitar el permís per a la realització durant el mes de gener de
cada any.
Les responsabilitats s’exigiran sempre a la persona o entitat que sol·liciti el permís, la qual es
farà càrrec de l’organització, el desenvolupament i el bon fi de l’activitat o ús.
El no compliment per part dels sol·licitants pel que fa referència a terminis, garanties de
solvència i pòlissa d’assegurances, si procedís, implicarà la denegació del permís sol·licitat.
Tot permís concedit podrà ser cancel·lat (o ajornada la data de l’activitat o ús) quan a criteri de
la Junta de la Sèquia o d’Aigües de Manresa, copropietaris del Parc de l’Agulla, es produeixin
circumstàncies de necessitat o d’ordre públic que facin desaconsellables la seva realització, en
aquesta situació no hi haurà dret a cap indemnització a favor dels titulars.
Aquells usos contraris al que es disposa en aquest Reglament, o disposicions sobre la matèria
podran ser resolts, cancel·lats, o expropiats, segons calgui, d’acord amb la normativa vigent.
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