
Document Informatiu esdeveniment Esportiu:  
 
 

XII CURSA FORMENTERA ALL AROUND TRAIL FORMENTERA 2023 
 
Informació ambiental a transmetre els participants.  
 
1. Espais de rellevància ambiental al voltant de l’entorn on es realitzaran les proves:  
 
Espais Naturals protegits:  

Parc Natural: Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, declarat segons Llei 17/2001 de 
19 de desembre, de protecció ambiental de ses Salines d'Eivissa i Formentera (BOIB núm. 156, de 29 de 
desembre de 2001). 

Reserva Natural: Estany Pudent, Punta Prima, la zona costanera de Can Marroig, declarats d’igual 
manera segons l’esmentada Llei 17/2001. 
Els espais protegits Xarxa Natura 2000: 

Espais marítim-terrestres: 
 
LIC-ZEPA-ZEC1: ES0000084 Ses Salines d’Eivissa i Formentera 
LIC-ZEPA2: ES5310024 La Mola 
LIC-ZEPA2: ES5310025 Cap de Barbaria 
 

Espais marítims: 
 
LIC2: ES5310109 Àrea marina de Cala Saona 
LIC2: ES5310110 Àrea marina Platja de Tramuntana 
LIC2: ES5310111 Àrea marina Platja de Migjorn 
 
S’inclouen les àrees marines ja que tenen reconeguda la continuïtat ecològica respecte del medi terrestre 
adjacent, medi pel qual transcorrerà part de la cursa. 
 

Espais terrestres: 
 
ZEPA3: ES0000549 Punta Prima.  
 
Per tant, s’ha de tenir en compte les especificacions i restriccions dels plans de gestió existents per a 
aquests llocs, als formulari normalitzat de dades que determinen els hàbitats i espècies de cada lloc, així 
com la normativa genèrica de protecció per a aquests espais, i en especial a la següent normativa aplicable. 
Altres figures de protecció relacionades amb aquests espais: 
Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI). A la zona terrestre de l'àmbit territorial on es desenvoluparan les 
proves coincideix amb vàries Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) declarades a la illa de Formentera. En 
concret, la ZEC/ZEPA ES5310024 La Mola coincideix l’ANEI 7 La Mola. El LIC-ZEPA-ZEC ES0000084 Ses 
Salines d’Eivissa i Formentera coincideix amb l’ANEI 1 Ses Salines-S’Estany Pudent, l’ANEI 2 Estany des 
Peix. I després també tenim l’ANEI 6 Platja Migjorn i Costa Tramuntana, segons la Llei 1/1991, de 30 de 
gener, que estableix un règim urbanístic per a aquestes àrees regulant certs usos i activitats a fi de garantir 
la protecció dels seus valors naturals. 
Llocs d'Interès Geològic (LIG) o Punts d'Interès Geològic (PIG). En l'àmbit espacial delimitat per la ZEC-
ZEPA ES5310024 La Mola s'identifiquen 2 PIG: Rasa de la Mola (825115) i Falla del Racó de Sa Pujada 

 
1 Aprovat per Decret 48/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Ses Salines d’Eivissa i Formentera (BOIB Núm. 77 de 
23-05-2015). 
2 Aprovats per Decret 17/2020, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Formentera (BOIB Núm. 92 de 25-05-2020). 
3 Aprovat per Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 pel qual s’aproven la declaració i l’ampliació de zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB Núm. 9 de 19-01-2019). 



(825114). A l'àrea delimitada com LIC-ZEPA-ZEC ES0000084 Ses Salines d’Eivissa i Formentera 
s’identifiquen dos PIGs: Marès de Punta Sa Pedrera (825117) i Albufera de S’Estany des Peix (825118). 
Inventari de Zones Humides de Balears. A l’àmbit espacial delimitat per la LIC-ZEPA-ZEC ES0000084 Ses 
Salines d’Eivissa i Formentera, trobem les següents zones humides: Estany des Peix (FOH04), Ses Salines 
de Formentera (Salines d’En Marroig) (FOH02), i Estany Pudent (FOH03). 
Important Bird Àrees (IBA). L'àmbit espacial delimitat per la ZEC-ZEPA ES5310024 La Mola coincideix amb 
l'IBA terrestre nº 314 La Mola de Formentera i, parcialment, amb l'IBA marina nº 412 Aigües de Formentera i 
Sud d'Eivissa. A l'àmbit espacial delimitat per la LIC-ZEPA-ZEC ES0000084 Ses Salines d’Eivissa i 
Formentera, trobem l’IBA nº 312 Salines d’Eivissa i Formentera i Illes des Freus. 

 
 

 
2. Normativa local aplicable:  
 
 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de 

Formentera. (BOIB Núm. 133 de 31 d’octubre de 2017).  
 Reglament regulador del servei públic de recollida i de transport dels residus sòlids urbans, neteja viària, 

manteniment de les zones verdes i neteja de platges i de l’ús de les instal·lacions municipals de residus de l’illa de 
Formentera (BOIB Núm. 67 de 31 de maig de 2018).  

 Ordenança Municipal de Protecció del Medi ambient i la Salut contra la Contaminació per Sorolls i Vibracions. 
(BOIB Núm. 169 d’onze de desembre de 2014).  

 
 
 
3. Obligacions a respectar per part de tots els participants:  
 

 No sortir del recorregut establert. 
 No llençar residus de cap tipus ni als trams terrestres ni fora dels punts d'avituallament on es 

disposarà dels cubells necessaris per a la seva recollida. 



 El públic assistent no ha de portar animals de companyia dins els espais de rellevància ambiental 
sense fermar. 

 S'haurà de garantir l'accés a aigua no envasada o en botelles reutilitzables per beure. Segons 
estableix l'article 25.4. de la Llei Balear de residus, en els esdeveniments públics, inclosos els 
esportius, que tinguin el suport de les administracions públiques, sigui en el patrocini, l'organització o 
en qualsevol altra fórmula, s'han d'implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes 
envasades i de tassons d'un sol ús i, en tot cas, s'ha de garantir l'accés a aigua no envasada o en 
botelles reutilitzables. A més, s'ha d'implantar un sistema de dipòsit per evitar l'abandonament 
d'envasos i tassons o la seva gestió incorrecta. 

 Preveure instal·lar i mantenir operatives fonts d'aigua potable en condicions que garanteixin la 
higiene i la seguretat alimentària. Alternativament es podrà subministrar aigua en envasos 
reutilitzables. Els tassons subministrats seran preferentment reutilitzables o, en tot cas, 
compostables. 

 No fer servir zones vegetades per tal de veure als participants durant el recorregut i restringir 
l'aparcament dels vehicles de l'organització als espais desproveïts de vegetació i zones 
d'aparcament existents dins l'espai. 

 Conèixer la distribució del personal de l'organització i voluntaris al llarg dels recorreguts, per tal de 
vigilar les possibles accions sobre el medi i puguin actuar en conseqüència. 

 Evitar emissions sonores fora dels rangs normatius establerts i no utilitzar aparells sonors (només en 
cas d'emergència i seguretat per a les persones). 

 No molestar, en cas d'albirar qualsevol espècie animal en les rodalies. 
 En cas d'assistència de públic, haurà de situar-se als zones assenyalades, i evitar emetre massa 

renou que pugui afectar als animals dels voltants. Possibilitar que les possibles aglomeracions de 
persones se situïn fora d'espais de la xarxa Natura 2000. 

 Respectar la senyalització dels llocs designats com a espais naturals protegits i espais protegits 
xarxa Natura 2000.  

 No utilitzar esprais o similars per tal de senyalitzar els recorreguts. 
 No emprar utensilis que puguin donar lloc a conats d'incendis, com ara bengales, i similars. 
 No utilitzar utensilis de clavament sobre el terreny. 
 No realitzar recorregut camp a través. 
 Respectar les indicacions dels AMAs i àrbitres ambientals de les proves. 
 Respectar els elements etnològics que poguessin trobar-se a l'accedir a les zones de celebració de 

les proves. 
 
 
 

L’organització 
 


