
Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

ASSUMPTE: CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE NOUS CRITERIS RESPECTE A LA
REALITZACIÓ DE PROVES ESPORTIVES EN L'ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA
SERRA DE MARIOLA.

Davant l'increment de sol·licituds per a la realització de proves esportives amb traçat en
l'àmbit  del  Parc  Natural  de  la  Serra  de  Mariola,  amb el  consegüent  increment  en  el
nombre  de  participants,  i  davant  dels  resultats  dels  estudis  realitzats  i  els  informes
emesos al final de cada prova pels Agents Mediambientals, la direcció del Parc Natural de
la Serra Mariola comunica que a partir del dia de la data es restringirà l'accés a la zona
classificada  com  de  protecció  integral  en  la  normativa  d'ordenació  del  Parc  Natural,
continguda en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de la Serra de
Mariola, aprovat per Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, durant el període
comprés entre febrer i juliol, ambdós inclosos, de cada any.

L'objecte  d'esta  mesura  és  reduir  l'impacte  derivat  del  trànsit  de  persones  pels
ecosistemes més valuosos del Parc Natural, i reduir així les molèsties a la fauna nidificant,
en consonància amb el que disposen els art. 23.3 i 52 del citat PORN i 41.4 del PRUG del
Parc Natural.

Per aquest motiu, es comunica que s'informarà desfavorablement qualsevol sol·licitud de
prova esportiva el recorregut de la qual transcórrega completa o parcialment per l'àrea de
protecció integral del Parc Natural durant el període comprés entre els mesos de febrer i
juliol ambdós inclosos.

Així mateix el convidem a assistir a la reunió informativa sobre aquest tema que tindrà lloc
el pròxim dia 12/7/2017 a les 11.30 hores al centre d'informació del Parc Natural, ubicat al
mas d'Ull de Canals, Banyeres de Mariola.

Alcoi, a 28 de juny de 2017.

El director conservador dels parcs Naturals del Carrascar de la Font Roja i de la Serra de
Mariola.

Salvador F. Palop Guillem.
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