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REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DEL REFUGI DELS 
ESTUDIS A ESPINAVELL 
 
Aprovat inicialment pel Ple de 10 de maig de 2013  

 
PREÀMBUL 
 
El municipi de Molló s'estructura en un agregat i set veïnats.  
 
El primer veïnat fa referència al nucli d'Espinavell, enfilat a la falda del Coll 
Pregon, camí natural cap a la Presta, i situat a 1.350 m d'altitud, va créixer 
entorn l'església de la Mare de Déu de les Neus.  
 
S'identifiquen clarament quatre carrers orientats als quatre punts cardinals 
respecte d'aquest edifici, i que són: a migjorn el carrer d'Avall, a ponent el 
carrer d'Enllà, a llevant el carrer d'Ençà, i al nord el carrer d'Amunt. 
Veritablement, els noms d'aquestes vies no poden ser més geogràfics. A les 
faldes del poble s'estén una gran plana, denominada les Planes, on té lloc la 
popular Tria de Mulats d'Espinavell (13 d'octubre). 
 
El Refugi dels Estudis, al veïnat d’Espinavell, és una instal·lació municipal 
situada en un punt estratègic de Molló. 
 
El refugi ofereix al visitant diverses possibilitats turístiques i de lleure en un 
entorn privilegiat: lloguer de l'edifici per un dia, pernoctació, barbacoa, 
acampada, rutes en BTT i a peu. 
 
Atesa la situació del refugi, l'Ajuntament de Molló pretén que aquesta 
instal·lació tingui un paper important en la sensibilització dels visitants de la 
zona envers la protecció i coneixement de l'entorn. En aquest sentit, 
l'Ajuntament ha cregut convenient l'aprovació d'aquesta normativa que 
permeti als visitants facilitar les pràctiques del senderisme, del muntanyisme 
i de l'excursionisme en general, així com també l'organització de trobades 
educatives, lúdiques o festives de col·lectius en un entorn natural. 
 
Article 1: OBJECTE. Aquestes normes regiran el funcionament del refugi del 
Estudis d’Espinavell de Molló i àrea de lleure adjacent i estan destinades a 
proporcionar un bon ús de les seves instal·lacions i la bona convivència entre 
els usuaris. 
 
Article 2: DEFINICIÓ I FINALITAT. El refugi dels Estudis d’Espinavell és 
una instal·lació pública destinada a: 
 
- Facilitar la pràctica de l'excursionisme. En aquest sentit, ofereix els serveis 
d'allotjament i manutenció en la mesura de les seves possibilitats i en funció 
de les necessitats específiques de les persones, agrupacions i entitats 
públiques i privades dedicades a l'excursionisme, en totes les seves 
modalitats. 
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- Promoure la formació, educació i investigació en el camp de la conservació i 
millora de l'entorn natural, del patrimoni etnològic i arquitectònic de 
muntanya, així com la gestió del medi natural. 
 
- Facilitar l'organització de trobades de col·lectius i grups diversos en un 
entorn natural. 
 
Article 3: USUARIS. Tindran dret a utilitzar els refugis: 
 
- Els excursionistes i aficionats als esports de muntanya, a nivell particular o 
col·lectiu. 
 
- Les institucions, organismes i entitats, públiques o privades, que realitzin 
activitats formatives, educatives o d'investigació relacionades amb les 
finalitats esmentades a l'article anterior.  
 
- Qualsevol altra persona o col·lectiu que vulgui organitzar una trobada en un 
entorn natural. 
 
Article 4: PERSONAL DEL REFUGI. Encarregat/da del Refugi 
 
4.1. L'encarregat és la persona física o jurídica designada per l'Ajuntament de 
Molló com a responsable del refugi. 
 
Les funcions de l'encarregat seran, amb caràcter general: vetllar pel 
compliment de les presents instruccions i fer respectar l'ordre necessari per a 
l'interès general. Realitzar els treballs de neteja del refugi i de les seves 
instal·lacions. Recaptar les quotes establertes i preparar i atendre el servei 
de manutenció i pernoctació. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions. 
 
4.2. L’Ajuntament podrà gestionar el refugi per qualsevol de les formes de 
gestió prevista a la normativa d’aplicació a les entitats locals. 
 
Article 5: NORMES. Atenent al fet que aquest refugi és d'ús públic, queda 
expressament prohibit: 
 
Encendre foc o cuinar fora del lloc destinat a tal efecte. Moure mobles del seu 
lloc habitual. Entrar qualsevol tipus d'animal (excepte gossos guia). Fumar, 
menjar i encendre espelmes dins del refugi. Accedir als dormitoris amb botes 
i material de muntanya. El funcionament d'aparells de música i similars que 
puguin molestar als usuaris. Dormir fora del lloc indicat (llevat dels casos en 
què expressament s'autoritzi). Que els menors d'edat entrin begudes 
alcohòliques. Consumir substàncies estupefaents. 
 
Així mateix s'haurà de reduir al màxim el consum d'energia, aigua i generació 
de residus. Per raons d'higiene, caldrà utilitzar sempre els sacs de dormir o 
llençols. Comunicar a l'encarregat qualsevol desperfecte ocasionat o bé 
observat. Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala 
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utilització de les instal·lacions, excepte quan siguin causats per una força 
major. 
 
Article 6: SERVEI D'ALLOTJAMENT. La capacitat màxima d'allotjament dels 
refugi serà la del nombre de llits de què disposa, independentment de l'edat 
dels usuaris. 
 
Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'una persona major d'edat 
que, en tot cas, se'n farà responsable. 
 
Els dormitoris es podran ocupar des de les 12.00 hores i s'hauran de deixar 
abans de les 12.00 hores del dia següent. 
 
Article 7: PRIORITATS. Pel servei d'allotjament tindran prioritat les 
persones, institucions i associacions que puguin acreditar la seva relació amb 
l'excursionisme, o bé amb activitats d'educació, formació o investigació dins 
el camp de la conservació de l'entorn del patrimoni natural, etnològic i 
arquitectònic de muntanya. 
 
Article 8: RESERVES.  
 
8.1 Normes generals per a les reserves: 
Amb caràcter general, les reserves d'allotjament es faran sempre per estricte 
ordre de sol·licitud i amb un màxim de dos mesos d'antelació. Les reserves es 
realitzaran per telèfon o per Internet al mail de l'Ajuntament, o a aquell 
telèfon o mail que ofereixi l'encarregat del refugi. La reserva s'entendrà 
acceptada sempre que l'Ajuntament o l'encarregat del refugi n'hagi donat el 
vist i plau. L'Ajuntament de Molló es reserva el dret a demanar als usuaris 
que abonin l'import de la reserva en el moment de la seva formalització. 
 
8.2 Reserves especials: 
Les reserves efectuades per escoles, grups excursionistes, o associacions 
legalment constituïdes, es podran realitzar amb un màxim de sis mesos 
d'antelació. 
 
Article 9: PREUS PÚBLICS DEL SERVEI. El preu públic del servei serà 
aquell que fixi l'ordenança reguladora legalment aprovada per l'Ajuntament 
de Molló. 
 
Article 10: RECLAMACIONS. Hi haurà a disposició dels usuaris un llibre de 
reclamacions i l'encarregat del refugi en donarà compte a l'Ajuntament de 
Molló. 
 
Article 11:RESPONSABILITATS. L'Ajuntament de Molló restarà exempt de 
responsabilitat pels robatoris, danys, accidents derivats que es produeixin en 
l'interior del refugi o en l'àrea de lleure adjacent o bé per la pràctica de 
l'excursionisme o supòsits similars, tret del cas d'incórrer en responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques prevista en els articles 139 i 
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següents de la llei 30-1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Article 12: ÀREA DE LLEURE ANNEXA 
 
Totes aquelles persones, ja estiguin allotjades o no al refugi, que facin ús de 
l'àrea de lleure annexa hauran de respectar les instal·lacions, així com les 
indicacions de l'encarregat del refugi o del personal autoritzat per 
l'Ajuntament de Molló. Així mateix hauran de respectar l'entorn i el medi 
natural. 
 
En cas que es faci foc en aquesta àrea annexa, s'estarà a la normativa o 
instruccions que dicti el Departament d'Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Article 13: RÈGIM SANCIONADOR. L'incompliment d'aquestes normes 
podrà ésser motiu de les següents actuacions de manera immediata: 
 
- Requeriment o amonestació per part de l'encarregat del refugi o del 
personal autoritzat per l'Ajuntament de Molló. 
 
- En ocasions especialment greus, per tal d'evitar molèsties als altres usuaris 
del refugi o bé per evitar perjudicis al patrimoni natural, etnològic i 
arquitectònic de muntanya, l'encarregat podrà exigir l'abandonament de les 
instal·lacions del refugi sense dret a retorn dels diners abonats. 
 
- Prèvia tramitació del corresponent expedient, l'incompliment per dues o 
més ocasions d'aquesta normativa, podrà determinar la prohibició per 
resolució de l'Ajuntament de Molló d'usar les instal·lacions del refugi per un 
determinat període temps 
 
- Tot això, sense perjudici de les corresponents sancions que puguin 
correspondre per infraccions contra el medi ambient i el patrimoni i la resta 
de normativa que resulti aplicable. 
 
Article 14. TRAMITACIÓ. 
 
En compliment del que disposa l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del 
Reglament, a efectes de la seva entrada en vigor que es produirà 
transcorreguts 15 dies hàbils comptats a partir del següent a aquell en què 
surti publicat al BOP. Així mateix es publicarà en el tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament i s'anunciarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat 
íntegrament el text. 
 
L'aprovació del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 
municipal és definitiva en via administrativa, i contra ella es pot interposar 
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recurs contenció administratiu davant la sala de la dita jurisdicció del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP, i 
sense d'aquest anunci al BOP, i sense perjudici que es pugui exercitar 
qualsevol altre recurs que s'estimi procedent. 
 
L'alcalde,  
 
 
Josep Coma i Guitart  
 
Molló, 7 de maig de 2013 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta Ordenança va ser aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió de 10 de maig de 2013. Publicada íntegrament al BOP núm. 
___, del dia ___ d______del mateix any. Entrada en vigor el dia __ d________ de 
2013. 

 
El secretari 
 
Josep Ruiz i Muñoz 
 


