
Document Informatiu esdeveniment Esportiu: 
 
 

VIII VOLTA CICLOTURISTA 2023 
 
Informació ambiental a transmetre els participants.  
 
1. Espais de rellevància ambiental al voltant de l’entorn on es realitzaran les proves:  
 

 Els espais de la xarxa Natura 2000:  

 
LIC-ZEPA-ZEC1: ES5310024 La Mola 
LIC-ZEPA-ZEC2: ES5310025 Cap de Barbaria  
LIC-ZEPA-ZEC3: ES0000084 Ses Salines d’Eivissa i Formentera 
 
Link Pla de Gestió dels espais: Plans_Xarxa_Natura_2000 
 

 

 
 
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).  

 
1 Decret 17-2020 de 22 de maig pel què s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Formentera. (BOIB Núm. 92 de 25-05-2020). 
2 Decret 17-2020 de 22 de maig pel què s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Formentera. (BOIB Núm. 92 de 25-05-2020). 
3 Decreto 48/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Ses Salines de Ibiza y Formentera (BOIB Núm. 77 de 23-
05-2015). 



 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 selectiva. 

 Tot l'avituallament ha d’anar marcat amb el número de dorsal del participant. 

Qualsevol avituallament ha d’anar marcat amb el dorsal del/de la participant. 
 El públic assistent no ha de portar animals de companyia dins els espais de rellevància ambiental. 

 S'haurà de garantir l'accés a aigua no envasada o en botelles reutilitzables per beure. 

 No fer servir zones vegetades per tal de veure als participants durant el recorregut i fer servir les zones 
d’aparcament existents dins l’espai. Les possibles aglomeracions de persones s’han de situar fora d’espais de la 
xarxa Natura 2000. 

 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. 

 Respectar la senyalització del recorregut. 

 No utilitzar esprais o similars. 

 No emprar utensilis que puguin donar lloc a conats d’incendis, com ara bengales, i similars. 

 No utilitzar utensilis de clavament sobre el terreny, arbres i arbusts. 

 No realitzar recorregut camp a través. 

 Respectar els elements etnològics que poguessin trobar-se a l'accedir a les zones de celebració de les proves. 

 Complir les prescripcions donades a la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 14 de febrer 
de 2018 sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les activitats esportives a espais de rellevància ambiental, 
publicada al BOIB Núm. 28 de 3 de març de 2018. 

 Qualsevol dubte, contacteu amb els àrbitres ambientals de la prova, o amb els Agents de Medi Ambient. 

 
L’organització 

 

 


