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CONTACTES D’INTERÈS:
Adreça electrònica on sol·licitar l’autorització de l’activitat: autoritzacions@dgmambie.caib.es
Tel. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: 971 17 66 66

Telèfon d’emergències: 112
• Informau-vos prèviament del patrimoni natural i cultural que vos trobareu,
és la millor manera per aprendre a respectar-lo i valorar-lo.
• La tasca de conservació és una feina conjunta. Si detectau qualsevol incidència, per favor,
comunicau-la a autoritzacions@dgmambie.caib.es.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Imprès a Esment Impremta · DL: PM 26-2019

Tel. Centre d’Interpretació Ca s’Amitger: 971 51 70 83 / 971 51 70 70

El Paratge natural de la Serra de Tramuntana és l’espai protegit de major extensió de
les Illes Balears. Es va declarar l’any 2007
i es regula per un Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (Decret 19/2007, de 16 de
març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació
dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana, PORN), que estableix una zonificació de l’espai (zones d’exclusió, d’ús limitat,
d’ús compatible i d’ús general) i determina
els usos i les activitats permeses, autoritzables i prohibides a cada zona. Aquest PORN
promou les activitats respectuoses amb la
natura, les quals no poden implicar renou ni
el trànsit camp a través.
D’acord amb el PORN de la Serra de Tramuntana, la pràctica de BTT i altres activitats de risc requereixen l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria
de medi ambient a tot l’àmbit territorial del
Paratge natural, excepte a les zones d’exclusió (en vermell al mapa), en les quals
són un ús prohibit.

Alguns camins formen part de la Ruta
de Pedra en Sec, on serà d’aplicació el
Pla Especial d’Ordenació i Protecció
de la Ruta de Pedra en Sec (Consell
de Mallorca, www.conselldemallorca.
cat). En alguns trams d’aquesta Ruta es
restringeix el pas de bicicletes. Assegurau-vos que podeu realitzar el recorregut previst.
Cal recordar que la majoria de la superfície del Paratge natural de la Serra de
Tramuntana és de titularitat privada. En
els terrenys de titularitat privada s’ha
d’obtenir l’autorització dels titulars de
drets.
Els agents de medi ambient del Govern
de les Illes Balears són l’autoritat responsable de vetllar perquè es respectin
les normes i les autoritzacions del Paratge natural.

Circulau en tot moment per camins habilitats i no faceu dreceres. Controlau la velocitat en el descens i evitau l’erosió
del terreny.
Autor: Pixabay.

Alguns camins, per preservar el seu patrimoni etnològic i cultural, tenen restriccions al pas de bicicletes. Consultau el
Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec (www.conselldemallorca.cat)
Autora: Rebeca Moreno Bailén

Recomanacions per a la conducció respectuosa
- Transitau sempre pels camins i senders
habilitats. No feu dreceres. No transiteu
per les zones d’exclusió.
- En fer BTT de descens controlau la velocitat per no haver de derrapar, ja que provoca l’erosió del terreny.
- En presència d’altres usuaris cal minvar la
velocitat i cedir el pas.
- No transiteu per torrents o cursos d’aigua.
- No crideu ni faceu renou.
- Respectau els elements de senyalització i
la resta de béns públics i privats instal·lats.
Recomanacions per a no deixar rastre
- Si utilitzau eines per arreglar pneumàtics
o càmeres d’aire, evitau els que contenguin
hidrocarburs, dissolvents orgànics aromàtics o clorats poc biodegradables, a causa
dels seus efectes nocius sobre el medi.
- No deixeu cap tipus de residus (inclosos
els orgànics, ja que moltes vegades la degradació d’aquests és molt lenta i provoquen impacte paisatgístic).
- No arrabasseu plantes ni molesteu cap

animal silvestre. No altereu elements
geològics o patrimonials, incloses les parets seques (no es poden botar ni passar-hi per damunt per tal d’evitar-ne el
deteriorament).
- Deixau tancats tots els portells de les finques per evitar el pas no desitjat del bestiar.
Recomanacions de seguretat
• Tots els participants en l’activitat han de
tenir els coneixements i l’experiència necessària, així com la formació tècnica específica per a la seva pràctica.
• Tots els participants han de disposar dels
equips de prevenció i seguretat necessaris.
Així mateix, han de disposar de la targeta federativa o assegurança independent
que cobreixi la realització de l’activitat.
• Es recomana informar a qualcú a l’inici i al
final de l’activitat i per on es farà aquesta.
• És important dur aigua suficient.
• Portar telèfon i bateria suficient.

