Xarxa de Parcs Naturals

PROTECCIÓ
DEL MEDI

Circulació motoritzada
en espais naturals
Els espais naturals són llocs atractius per a la
pràctica d’activitats de lleure i esportives. Alguns
dels valors més apreciats d’aquests espais són
la qualitat ambiental, la diversitat biològica i la
tranquil·litat de l’entorn.
Una part molt important dels visitants utilitzen
vehicles motoritzats per apropar-se i moure’s per
l’espai natural protegit. Aquesta circulació s’ha
de desenvolupar de manera ordenada i respectuosa
amb el medi.

Consells i recomanacions

El soroll causat per alguns vehicles és molest
per a les persones i perjudicial per a espècies
sensibles, com ara les aus rapinyaires, que
poden abandonar les seves àrees de nidifi
cació.
L’erosió originada per les derrapades provo
ca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa vià
ria. Circuleu amb moderació i mesura, espe
cialment en pendents i quan el terra és moll.
Els camins, corriols i senders són d’ús exclu
siu per als vianants. La circulació de vehicles
s’ha de limitar a les pistes obertes al públic i
no és permesa camp a través, per tallafocs o
pels llits de les rieres i els torrents.
Aparqueu als indrets indicats i autoritzats.
Vigileu de no malmetre la vegetació i asse
gureu-vos que el catalitzador del vostre
vehicle no hi queda en contacte: podríeu
provocar un incendi.
És prohibit estacionar davant de les cadenes
que tanquen l’accés a camins i pistes fores
tals, per motius de gestió o d’accés en cas
d’emergència.
Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc
Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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L’excés de velocitat pot provocar accidents
a les persones i atropellaments de fauna.
Recordeu que la velocitat màxima per pistes
és de 30 km/h.

