GRUP DE MUNTANYA D'ARGENTONA
C/ Nou, 34, 1r 2a
08310 ARGENTONA
Expedient: 2017/816
Assumpte: Notificació autorització

Examinat el vostre escrit, on sol·liciteu autorització per a realitzar la 1a Cursa de BTT
(Repicorriols), el dia 11 de juny de 2017, de les 9h del matí fins les 14h del migdia, que passarà
per pistes i camins del nostre terme municipal, em plau comunicar-vos que per part d’aquesta
regidoria no existeix cap inconvenient en portar a terme l’esmentada activitat i de conformitat
amb l’informe del tècnic municipal:
“Assumpte:
Realització d’una cursa en BTT, organitzada pel Grup de Muntanya d’Argentona, pel
diumenge 11/06/2017 per pistes i camins del nostre terme municipal.
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El consell plenari del Parc Serralada Litoral va aprovar el 26.02.2003 unes directrius i
criteris generals per a la definició de rutes BTT al Parc Serralada Litoral, entre les quals
cal destacar que s’ha de notificar a l’òrgan gestor del Parc i obtindre’n l’autorització
pertinent, així com seguir les normes de conducta que aquest òrgan pugui establir.



El Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-St. MateuCèllecs, aprovat definitivament el 25 de maig de 2004 estableix a l’article 38.2,
Regulació dels usos de les activitats esportives i recreatives; Les proves i competicions
esportives que hagin de discorre totalment o parcial per l'àmbit del Pla, i l'establiment
de circuits permanents o itineraris senyalitzats eqüestres, de bicicleta de muntanya o
d'altres vehicles sense motor, requereixen per al seu desenvolupament l'autorització
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb l'informe preceptiu de l'òrgan
gestor.

Conclusions:
Aquest tècnic no té cap objecció en la celebració d’aquest acte sempre que es segueixin les
directrius que l’òrgan del Parc estableixi, així com la autorització del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (actualment Territori i Sostenibilitat), i sense perjudici a tercers.
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Antecedents:
 El traçat discorre per diversos camins i pistes bàsicament d’Argentona, però també a
Dosrius i Òrrius. La pedalada surt i arriba a la plaça nova, i passa per diversos camins
del marge esquerra de la riera (Veïnat de la Pujada), riera d’Argentona, Can Belluguins,
Maioles de Can Pins, Via de Parpers, Can Roviró, pista carenera d’Òrrius, Can
Riudemeia, Òrrius, Dipòsit Ginesteres, pista de Riudemeia, riera de Pins, riera
d’Argentona.
Bona part del traçat és dins el Parc Serralada Litoral.
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La pedalada haurà de complir el que dictamini el Decret 56/2003 i altra normativa associada a
l’activitat. Un cop acabada la pedalada es retirarà la senyalització i els residus que s’haguessin
pogut produir.
Si algun tram del camí esta tancat per cadenes del Parc, si cal obrir-les temporalment s’hauran
d’adreçar al l’òrgan del Parc.”
Per tot l’exposat anteriorment, els informo que no hi ha inconvenient en autoritzar
l’esmentada activitat, i en cas de pluja poder utilitzar el pavelló, complint amb els requisits
que seguidament es detallen:
L’organització haurà de disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil corresponent de
l’activitat per dur-la a terme.
L’organització ha de complir, en tot moment, la normativa vigent pel que fa a activitats
esportives, recreatives i mediambientals.
L’organització té el deure de mantenir els camins i l’entorn natural en bon estat de
conservació, evitant-ne la degradació, i alhora respectant les propietats i atenent la
senyalització i les indicacions que els pugui donar l’autoritat competent.
L’organització ha d’informar als seus usuaris que no es permet la captura d’animals ni la
recol·lecció de vegetals, fongs, minerals, roques o qualsevol altre element de la natura.
L’organització ha d’informar als seus usuaris que queda absolutament prohibit abocar residus
ni deixalles de qualsevol tipus.
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Un cop acabada l’activitat es retirarà la senyalització que l’activitat hagi pogut produir.
L’organització ha d’informar als seus usuaris que està prohibit fer foc.
També queda prohibit deixar restes combustibles o susceptibles de ser causa d’un incendi.
Igualment, queda prohibit llançar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que
continguin foc.
L’Ajuntament d’Argentona disposa de cartelleres d’expressió ciutadana ubicades pels carrers i
places de la vila, les quals podeu fer servir per penjar-hi propaganda vosaltres mateixos.
Tanmateix informar-vos que disposareu del pòdium i de 2 vestuaris com havíeu sol·licitat.
Es dóna trasllat a la Policia Local pel seu coneixement i efectes.
Es dóna trasllat a la Societat de Caçadors d’Argentona pel seu coneixement i efectes.
Atentament,
La regidora d’Esports
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Els participants s’hauran d’endur la brossa que produeixin durant l’acte.
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