Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Parc Natural de l’Alt Pirineu
INSTRUCCIONS SOBRE LA CIRCULACIÓ MOTORITZADA EN EL MEDI NATURAL
AL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU
1.- Normativa aplicable
- Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural
- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
- Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei
a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior
- Ordenança reguladora de la taxa per l’accés motoritzat al medi natural al municipi de
les Valls de Valira, de 29 de desembre de 2003
- Ordenança reguladora de la taxa per l’accés motoritzat al medi natural al municipi de
les Valls de Valira, de 4 de desembre de 2006
- Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi natural en el territori de l’Entitat
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, d’1 de setembre de 2010
- Ordenança dels camins rurals i dels tancaments de l’Ajuntament d’Alins, de 9 de maig
de 2011
- Ordenança dels camins rurals i dels tancaments de l’EMD d’Araós, de 4 d’agost de
2011
- Ordenança dels camins rurals i dels tancaments de l’EMD d’Ainet de Besan, de 4
d’agost de 2011
2.- Situacions possibles
2.1.- Circulació motoritzada en solitari (individual): No cal comunicació. Són d’aplicació
les normes generals de circulació motoritzada en el medi natural.
2.2.- Circulació motoritzada en grup: Segons la Llei 9/95, és la circulació de diversos
vehicles motoritzats que, de mutu acord i sense finalitat competitiva, segueixen el
mateix itinerari. La circulació motoritzada en grup pot ser:
2.2.1.- No organitzada: No cal comunicació. Són d’aplicació les normes generals de
circulació motoritzada en el medi natural. En la circulació en grup només poden anar
juntes un màxim de 7 motocicletes i ciclomotors, o de 4 vehicles en els altres
automòbils (vehicles tot terreny o 4x4, quads o ATM, i qualsevol altre tipus de
vehicle). Si són més, han de circular en subgrups separats un mínim de 500 m, amb
aquests números màxims per a cada subgrup.
2.2.2.- Organitzada: Segons la Llei 9/95, és la promoguda sense finalitat competitiva
per una entitat o un particular, que en són els responsables. És a dir, existeix un
organitzador i la resta de participants s’hi apunten. No confondre un grup d’iguals
(amics, familiars...) que s’organitzen per fer un recorregut; aquest últim cas s’entén
que no és una activitat organitzada a efectes de la normativa. Segons la legislació
d’aplicació (Llei 9/1995, Decret 166/1998 i Decret legislatiu 3/2010), cal comunicar la
proposta d’activitat a l’òrgan gestor del Parc Natural de l’Alt Pirineu, per a la seva
autorització, si s’escau.
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3.- Comunicacions
Només cal comunicació en el cas d’activitats organitzades de circulació
motoritzada en grup
En compliment del Decret legislatiu 3/2010, des de l’any 2010 la tramitació associada a
l’activitat ha canviat considerablement. En el cas de recorreguts per pistes incloses en el
Parc Natural de l’Alt Pirineu (espai natural de protecció especial), l’organitzador ha de
comunicar la proposta d’activitat, amb un mes d’antel·lació mínima, a l’òrgan gestor de
l’espai (en aquest cas el Parc Natural de l’Alt Pirineu), el qual pot introduir modificacions o
limitacions en el recorregut, i incorporar-hi els condicionants específics que consideri
necessaris per evitar danys al medi natural. A més, l’òrgan gestor podrà suspendre total o
parcialment l’exercici de les activitats per circumstàncies meteorològiques, per incendis o
per altres supòsits justificats per a la protecció del medi. Per últim, tots els vehicles
participants en l’activitat organitzada han de disposar d’una còpia de la comunicació
efectuada i de la corresponent autorització, que han d’exhibir als agents de l’autoritat si
els la requereixen.
La comunicació de la proposta d’activitat s’ha d’adreçar al director del Parc Natural de
l’Alt Pirineu, omplint el formulari segons les instruccions annexes.
Els següents ens locals de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu disposen d’ordenances
pròpies, que poden anar més enllà de la normativa exposada anteriorment, i que són
d’obligat compliment en el seu àmbit territorial:
•

EMD d’Isil i Alós (TM Alt Àneu)

•

Ajuntament d’Alins i EMD d’Araós i Ainet de Besan (TM Alins)

•

Ajuntament de les Valls de Valira

4.- Normes generals de circulació motoritzada en el medi natural
Cal destacar les normes següents (Llei 9/95 i Decret 166/98):
•

La circulació fora de pista (camp a través), pels tallafocs, pels llits dels corrents
d’aigua està prohibida.

•

La velocitat màxima de circulació per les pistes forestals és de 30 km/h, si no es
diu altra cosa.
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