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lh J987,per lo quo' es l'quiti lo
df pIOV~S i competicions
esportives
mOlorlllDdes al mtd; rural.
julJoI

pf'k,k,

la circulació motoritzada i la pràctica d'activuau esportives motoritzades al medi rural
eecesslten d'una rq1amentació o normaliva per
(er-les compatibles amb altres activitat.s que es
desenvolupin a t'esmentar medi, i amb la protecció de I. natura d'una manera general.
Aquesta disposició regula la prActica de
prova o competicions esportives motoritzades
,I medi rural, amb la rinalitat de conciliar
aquealCS activitau amb l'interès general de la defensa del medi n'lural.
En virtut del

qUI:

s'ha exposat.

OaOENO:

Article 1
Sens perjudici del que estableix la normativa
vigent sobre les caracteriuiques dels vehicles i
dels circuits o traçats per a la realització de
proves amb vehicles a motor. i dels acords, si
escau, amb la propietat PI ivada, les activitats
esportives motoritzades que es realitzin al medi
rural s'ajustaran al que es disposa a continuació.
I

COWPETlCIO"'S

N(Jf()(""WI.ISTES

Amele 2
MOlocf'QSS

Aquesta denominació es refereix a la pràctica
de proves i'compencíonv rnorociclistes de v elocitat en circuits o pistes de terra. prè vlament traçats o delimitats.
2.1 Les màquines de morocross hauran de
circular, tam en els entrenaments com en Ics
competicions, dintre dels circuits expressament
concebuts i destinau a aquest esport que, per
a major seguretat, hauran d'estar tancats, amb
la prohibició de circular pels camins i per les
pistes rurals Que no formin nan del circuit.
2.2 Les instal-lacions i d~ circuits hauran de
situar-se en les Lones dl' -crveb previstes pels
plans urbantsucs dels dif('fl'nt::. municipis per a
les instal-lacions esp •..
mives.
2.3 La Federació Catalana de Mcrocíclisme
elaborarà un eatAlea dels circuits de morocross
homologats.
Article 3
Enduro o tot-terreny
AquestA denominació e~ refereix a les pro ••.es
o competicions de regularitat amb motocicletes
que han de passar per camins i sendes rurals,
com a minim en el 1St;', del seu recorregut, i com
a màxim en un 2''', per carreteres asfaltades.
3.1 Les motocicletes, per realitzar aquesta
acnvitat. i pel fel de transcórrer per carreteres
asfaltades en part del circuit, han d'ajustar-se
a les normes de tràfic vigents.
3.2 El recorregut haurà de transcórrer per
pistes i camins, no autoritzant-se que vagm
camp a Il'Ivés. Les proves cronometrades i especials hauran de complir les normes estipulades
per a les competicions de motocross.
3.3 En les competicions seri obliaatori l'ús
del pneunàttc anomenat ecolÒIK:.i S'Mu!Wl de
complir Ics ordenances de tràfic pel que fa a Its
emissions de sorolls.

Arttcle ••
Trilli
Eare rem. a Ieo..- d'babilital raIi~
amb mOlociclola. ••• leo quala ell panidpuu.
c:imlWu a baia -..
():>romiIIoo •• pcrion
a 20 km/bora) I pot c:amiD&win&b. ban de
ai¡uno ••••••• de
cliflcil r_
d'aquests c.a.miDa.&Domeo&U"zones no llOP",
de lon¡j¡ud no superior all 12 o U meeres, indicats prèviament, tall com torrents, vcuantl
rocoses, terrenYI accidentats o lim.ilan.
4.1 No es podran practicar competicions
d'aquesta especialitat en lloa que 00 estiJUin
expressament c:lete.rmiuts per la Federació Ca·
ta1ana de Motocicliame, amb la intervenció dels
-.juntaments en els municipis en els quals es
trobin situau.
4.2 El recorregut en la seva totalitat, i la situació de les "zones no stop" en especial, han
d'ésser aprovats per la Direcció General de PelItica Forestal.
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Article'
Aulocross

Es refereix a la pràctica de proves automobilíniques de velocitat en circuits o pistes de terra prèviament Iraç.at.So delimitats.
,.I Els automòbils d'autocross hauran de
circular, tant en di entrenaments com en les
competicions, dintre dels circuits expressament
concebuts i destinats a aquest esport, que per
a major seguretat hauran d'estar tancats, amb
la prohibició de circular pels camins i pistes rurals que no formin pari del circuit.
S.2 Les instal'lacioru i eu circuits hauran de
situar-se a les zones óescrwiJ prm.¡tes pels plans
urbanistics dels diferents municipis en els qual
es prevegin les inltaHacions esportí v es.
S.) La Federació Catalana d'Automobilisme
elaborarà. un catilq: dels circuits permanents.
homologats d'autocross.
Article 6
Rallye
Es refereix a una prova de regularitat desenvolupada en un o diversos itineraris o trams, a
partir d'una localitat detmninada. Els itineraris
solen ésser per carretera o per pistes de terra.
El recorregut haurl de transcórrer per carretera ipistes ja ~tades.
i no s'autoritza que
yaain camp a tra ves.
Article 7
Competicions d, ~dicJu <lx<l
Aquesta modalitat consisteix: en la prlctlca
de competicions d·babilitat· velocitat amb vehicies tot-terreny que teDe:nla possibilitat de tenir
tracció a IOtes quatre rodes (4x").
1.1 No es podran practicar competicions
d'aquesta especialitat en lloa Que no atiauin
expressament determinats per la Federació Catalana d'AutomobiliJmc. amb la intervenció dels
ajumaments, els municipis dels quals es trobin
afectats.
7.2 El rc:corrqut en la sevI tota.liW ha d'a.ser apro v at per la Direcció General de Política
Fo", •.•1.
Article 8
Per a la "'¡¡uació de quaio<Yol de la _
assenyalades all utic1el anteriora. l'cntitat or-

•••••••••••••••
d·oboeairr_
••••••
de la Ilincció ClCDeraIcie_
-.
a ••
de la _onailOl
dclllIi_
,deia dtuJan cIcII predU per oa Inwcorri la -.
I
__
leo
de 1'_1lincció
GeM:ral quant. ka mesUrft per a ta proIICc:ió
de la QalWL
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Artid< 9
d, pnwn J circuits
La FederK:ions de Motociclisme i Automobilisme bau.ran de confeccionar anualment el ca~dari dels circuits i de les pfO'\'CSpmristel, sclualit.z.at amb les alta i les ~
que es
produeixin. Aquest calendari es realitzariamb
la intervenció dels ajuntaments dels municipis
on es trobin emplaçau. i estarà sotmès a ¡'apro"ació del Departament d'A¡ricultura, Rama·
dèria i pesca.
CQIQI('f

Article lO
Es prohibeix que ell circuits de qualsevol de
les modalitats mOlocidistes i automobiUstiques
indicadel recorrin espais naturals prote,ilS ilo
espais inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural
que estableix la Llei 12119", d'Espais Naturals.
Article 11
IU Es crea una Comissió Asseuora en matèria de ci.rculació motoritzada al medi rural.
11.2 La Comissió Assessora en matèria de
circu.Iació motoritzada al medi rural eswt. constituïda per un representant de cadascun dels orpnismes i entitaU scauents:
Direcció General de Política Forestal.
Direcció General de l'Esport.
Ftderació de Municipis de Catalunya.
Associació de Municipis de Catalunya.
Federació Catalana d'Automobilisme..
Federació Catalana de Motociclisme
Federació
d'Entitat I Excursionistes
de
Catalunya.
Una orpn.itZ&Ció de defensa de la natura. amb
àmbit a tot Catalunya.
11.3 1Unbé podrà formar part de la Comissió Aues.sora un representam de ta Direcció General de Trànsit a Catalunya.
11.4 Les funcions de la Comissió Assessora
són:
a) Informar iUKSIOrat a la 0i.re0:i6 General
de Polftica ForestaJ i a la Direcció Genera..! de
¡'Esport en matb'ia de ci.rculació motoritzada
al medi rural.
b) Informar sobre les proves motorit.z.a.dn
que es pra.enau.i realitzar ique per J'CIdmIió del
oeu """""",I.
pel nombn: de ~
o per
aiUa...,...
•••••••••• pour rioa d'__
IlOptiUI al medi rural. encara que puauio éuer
_d'><ord_dquepmoeu
_
pooic:Ió.
e) Informar i afavorir la iDic:iaIiWIIIper
ubicar ciraúll penaaaeau per tal que eh afi·
ciorws a lqUeIta aporti puauin delftwohq .• tlot de ronu """,,,,,t1b1t 11mb la proIICc:ió de
la natura.
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