DIRECTRIUS PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EN
BICICLETA AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
Aprovades pel Consell Plenari del Consorci l’11 d’abril de 2019.

Iniciatives en l’ordenació de l’ús de la bicicleta en
espais naturals

Cronologia en l’ordenació ús de la bicicleta al parc
2003

• DEFINICIÓ DE DIRECTRIUS I CRITERIS GENERALS DE LES
RUTES BTT

2004

•APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PARC
•DEFINICIÓ DE XARXA DE RUTES BTT- 342 km
• REDACCIÓ DEL PLA D’ÚS PÚBLIC

2010
2011

20132018

2019

• Acció 1: Inventari i ordenació d’usos Xarxa viària
• Acció 2 : Pla d’itineraris

• PLA DIRECTOR D’ITINERARIS
• ELABORACIÓ DE L’INVENTARI i CARTOGRAFIA INICIAL VIES
APTES PER ACTIVITATS ORGANITZADES AMB BICICLETA
233,7 km
• Integració propostes entitats organitzadores activitats, ajuntaments,
propietaris, limitacions per a la conservació

• APROVACIÓ DE LES DIRECTRIUS
• PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB BICICLETA AL
• PARC DE LA SERRALADA LITORAL- 278,4 km

Objectius
Garantir la

Dificultar

conservació de
la biodiversitat

modalitats de més

Controlar
l’erosió

impacte
Evitar nous
senders i trialeres

Compatibilitzar
activitats organitzades en

bicicleta amb
conservació

Garantir la

Evitar
concentrar
activitats BTT
Defensar el dret

convivència

de la propietat
Homogeneïtzar
criteris en
l'elaboració d’informes

Facilitar als
organitzadors el

disseny de
l’activitat

Àmbit de treball

Anàlisi del marc normatiu
1. Directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000:
• L’organització d’activitats esportives haurà d’evitar interferències en la
conservació d’hàbitats i espècies d’interès comunitari i requereix de
l’autorització dels Serveis Territorials del DMAH (ara Departament de Territori
i Sostenibilitat)
2. Normativa del Parc
• L’organització de proves i competicions esportives requereix l’autorització del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (ara Departament de Territori i
Sostenibilitat) amb l’informe preceptiu del parc
• Poc específica respecte a l’ús de la bicicleta
3. Normativa a altres espais naturals protegits propers
• No s’admet la circulació en bicicleta per corriols, rieres, camp a través i camins
d’amplada inferior a 3 m.
• Es prohibeix organitzar curses fora de carreteres o pistes asfaltades
• Velocitat de circulació màxima en bicicleta és de 20 km/h
Necessitat de disposar d’una
eina per a l’elaboració
d’informes - DIRECTRIUS

Necessitat de coordinació i
consensuar criteris ParcDepartament de Territori i
sostenibilitat

Evolució de les activitats organitzades al parc

Anàlisi de les activitats organitzades per municipi
2017

Activitats organitzades BTT al parc 2017

El 50% de les activitats
organitzades BTT al parc
superen els 500
participants

Les activitats organitzades BTT al parc:
• Comporten el 16% del total d’informes
d’activitats organitzades
• Concentren el 20% del total de participants
en activitats organitzades

Procés d’elaboració
Directrius activitats en bicicleta al Parc
2014
Inventari i cartografia inicial vies aptes per activitats organitzades BTT
233,7 km

Proposta
entitats BTT

Proposta
ajuntaments

Limitacions
propietaris

Limitacions
conservació

+ 89,7 km (56%)

+ 7,0 km

- 37,3 km

- 14,7 km

2019
Directrius per a l’organització d’activitats amb bicicleta
XARXA CICLABLE ACTIVITATS ORGANITZADES 278,4 km

Procés d’elaboració
Limitacions conservació
EIN – Xarxa Natura 2000
Afeccions a la
FLORA
Arisarum
simorrhinum var.
simorrhinum -Fraret

Afeccions a la
FAUNA
Aus rapinyaires
Perímetres nius

Apte______________ 3,6 km
No apte___________14,7 km
Apte amb limitacions
temporals_________ 2,4 km

Cartografia

Ciclable

218,84 km

Ciclable amb límit temporal

2,37 km

Ciclable amb límit 300
participants

5,19 km

Enllaç recomanat
TOTAL XARXA CICLABLE

51,97 km
278,37 km

Desplegament i estratègia de futur
OBJECTIU 1. FER DIFUSIÓ DE LES DIRECTRIUS I CARTOGRAFIA APROVADES
•Acció 1. Facilitar el document aprovat de les Directrius a tots els membres
•
del Consorci
•Acció 2. Enviar correu electrònic informatiu a les entitats organitzadores
•
d’activitats amb la proposta aprovada i la cartografia associada
•Acció 3. Incorporar informació cartogràfica a la web del parc per a facilitar
•
la planificació de recorreguts a les entitats
•Acció 4. Organització de sessió informativa a les entitats organitzadores
•
d’activitats en bicicleta

OBJECTIU 2. ELABORACIÓ D’INFORMES PRECEPTIUS DEL PARC D’ACORD
A LES DIRECTRIUS APROVADES
• Acció 1. Integrar les directrius com a eina en l’el.laboració d’informes
• Acció 2. Establir mecanismes de coordinació amb Generalitat en
•
l’elaboració d’informes i en el seguiment de les activitats

OBJECTIU 3. PREVEURE FUTURES ACTUALITZACIONS
• Acció 1. Actualitzar la cartografia com a mínim cada 3 anys
• Acció 2. Recollir i analitzar noves propostes, criteris i/o limitacions
• Acció 3. Elaborar i incloure a les directrius una guia de bones pràctiques
•
per activitats organitzades BTT

Gràcies!

