
 

 

 
Assumpte: Iniciativa Ciutadana “Ús de la Bicicleta en Espais Naturals”  
 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORT  

 
En data 17 d’abril de 2021, va ser presentada en el portal GVA Participa, la iniciativa ciutadana 
titulada “Legalitzar l’ús de la bicicleta de muntanya en sendes d’Espais Naturals”, que disposa 
des del passat 2 d’agost, dels 5.000 avals necessaris per a la seua consideració.  
 
La iniciativa pretén la legalització de l’ús de la bicicleta en els espais protegits, considerant els 
efectes favorables del ciclisme de muntanya en la salut de les persones i les característiques 
d’aquesta activat, que es considera saludable, no contaminant, i compatible amb la protecció 
del medi ambient.  
 
Així mateix, la iniciativa posa de manifest la capacitat d’aquesta activitat de generar consciència 
ambiental, i el compromís per part de les persones que la practiquen en contribuir a la protecció 
i al manteniment dels espais protegits i de les sendes en col·laboració amb l’administració.  
 
En data 27 d’agost de 2021, es rep a aquesta direcció general sol·licitud d’informe de 
consideració del Servei de Participació Ciutadana de la Direcció General de Participació,  amb el 
prec que es remeta en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. 
 
Considerant allò exposat, s’INFORMA el següent:  
 
A la Comunitat Valenciana hi ha en aquest moment quasi 8000 federats amb llicència federativa 

per a la practica del ciclisme, el 56% de les quals assenyala que practica fonamentalment 

bicicleta de muntanya, o ciclisme d’oci i recreació.  

Així mateix, al nostre territori, hi ha un total de 656 entitats esportives federades en esports de 

muntanya (entre clubs -589-, seccions de muntanya i grups de recreació en l’àmbit del 

senderisme i dels esports de muntanya), i al voltant de 17.300 esportistes amb llicència 

federativa de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.   

A aquests es sumen els federats d’altres federacions que practiquen també modalitats 

esportives que es desenvolupen en el medi natural com ara l’espeleologia, l’orientació, 

l’atletisme (carreres de muntanya), el triatló o el motociclisme.  

Des de la direcció general d’Esport compartim la necessitat de regular i protegir de forma estricta 

els espais naturals del nostre territori, i entenem l’obligació de la Conselleria competent en medi 

natural de preservar especialment les zones sensibles per a la conservació d’habitats i espècies. 

Tot i això, considerem que l’adopció de mesures de conservació ha de procurar fer compatible 

la necessària protecció del medi natural, amb l’ús públic i la pràctica esportiva en els espais 

naturals protegits.  

 

 

 

CSV:I7CDTA1N:51TZUPEK:Y8LZRC1S URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=I7CDTA1N:51TZUPEK:Y8LZRC1S



 

 

 

En aquest sentit, i així ho hem manifestat a la Conselleria competent, entenem que les mesures 

de regulació i restricció dels usos han de estar degudament justificades, amb estudis i criteris 

tècnics detallats i transparents, i han de ser en tot cas proporcionals a les necessitats de 

protecció i conservació.  

Així mateix, entenem que la determinació de les mesures més adequades s’ha de fer, en la 

mesura del possible, amb la participació de les federacions esportives i dels col·lectius afectats, 

per tal de garantir la seua comprensió, la seua acceptació i, per tant, el seu acompliment.  

En els darrers mesos, l’elaboració de la reforma del Decret 42/2007, de 13 d'abril, del Consell, 

pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria, ha posat de manifest els 

conflictes d’interessos i les dificultats que comporta compatibilitzar la necessària ordenació dels 

espais naturals amb els usos d’aquestos.  

Tot i això s’han trobat vies importants de consens que poden servir de model i fer-se extensibles 

a altres normatives d’ordenació dels usos esportius dels diversos espais naturals protegits del 

nostre territori.  

En aquest sentit, i en concret en relació amb la pràctica de bicicleta de muntanya en els espais 

del parc, la nova reforma normativa permet amb caràcter general la pràctica de ciclisme, amb 

l’excepció de les sendes que expressament es determinen en un catàleg posterior.  

Sols en determinades zones acotades amb necessitats especials de conservació (Àrees Objectiu 

de Conservació i Àrees de Règim especial) la pràctica del ciclisme es reserva als itineraris 

expressament assenyalats en el catàleg elaborat per l’òrgan gestor.  

Des de la direcció general d’Esports, valorem positivament la nova regulació, que considerem 

pot servir de model per a altres espais protegits, i reiterem la necessitat que en l’elaboració de 

les normes de concreció dels Plans d’Ordenació així com en l’elaboració de catàlegs es garantisca 

la participació dels usuaris (federacions implicades i altres entitats i col·lectius ).  

En el marc de les atribucions que ens corresponen, aquesta direcció general no pot que donar 

suport a aquelles iniciatives que tinguen per finalitat promoure l’activitat esportiva. 

En aquest sentit hem manifestat de forma reiterada la necessitat de fer compatible la protecció 

dels espais naturals amb l’activitat física i l’ús esportiu, sempre de forma respectuosa amb els 

diferents entorns, hàbitats i espècies; determinades modalitats esportives són inherents als 

espais naturals, i deixarien d’existir si prohibim la seua pràctica en els cada vegada més 

nombrosos espais naturals protegits.  

Tot i això, entenem que pertoca a la Conselleria competent en la protecció dels espais naturals 

determinar les necessitats de protecció dels diferents espais, valorar l’impacte dels diferents 

usos i regular de forma proporcional i ponderada, garantint la protecció del medi natural i el 

dret dels ciutadans a gaudir del seu ús.  
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