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Informe sobre  la  Iniciativa  ciutadana “Legalitzar  l'ús  de  la  bicicleta  de muntanya  en  sendes
d'Espais Naturals”

Antecedents

Amb data 27 d'agost de 2021 es reb des de la Direcció General de Participació Ciutadana per correu
electrònic  petició  d'informe  de  contestació  en  l'àmbit  de  la  presentació  d'iniciatives  ciutadanes  a  la
Generalitat de la iniciativa de referència.

Vista la petició i la documentació annexa, s'informa:

• El  contingut  d'aquesta  iniciativa  ja  ha  sigut  presentat  a  aquesta  Direcció  General  pels
representants  d'IMBA.  A  més,  es  té  constància  de  la  celebració  de  reunions  amb  la
Secretària  Autonòmica  de  Transició  Ecològica  i  la  Consellera  d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

• Com a conseqüència dels acords presos a les esmentades reunions, des d'aquesta Direcció
General s'està tramitant un nou Decret mitjançant el qual es crea el Catàleg de Sendes
Ciclistes als Parcs Naturals i, a més, es modifiquen aquells PORNs i/o PRUGs necessaris per
permetre la circulació per les sendes incloses a l'esmentat Catàleg. Cal aclarir que aquest
catàleg haurà de complir, com no podria ser d'un altra manera, amb els preceptes de la
pròpia Llei  11/94 ( o aquella que la substituïra ) quant als criteris i  finalitats  exposats a
l'article 2 quant a preservació i conservació dels recursos i processos naturals i el seu ús
ordenat.

• En l'actualitat  s'està tramitant un contracte per a realitzar un estudi  tècnic per a donar
contingut a l'esmentat Catàleg. Aquest estudi tècnic va destinat a avaluar les possibilitats de
trànsit a les sendes ubicades als espais protegits quant a l'impacte sobre els valors naturals
a preservar, i s'espera que el resultat siga un compendi de sendes on és possible autoritzar
el trànsit ciclista.

Així  les coses,  s'està treballant en fer realitat  la  proposta en els  termes en què es descriu a la
documentació remesa juntament a la sol·licitud d'informe. És a dir, es considera que la iniciativa ja està
atesa i s'estan fent totes les accions necessàries i possibles. Tot el qual s'informa als efectes que s'estimen
oportuns.

En València, a la data de la signatura electrònica

Benjamín Pérez Rocher, Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental
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