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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES
REGULA LA CIRCULACIÓ I L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE MOTOR DINS ELS ESPAIS
NATURALS DEL TERME D’ALCÚDIA

Per provisió d´aquesta Batlia, de dia 7 de setembre de 2022, es va incoar, d´ofici, l´expedient per
a l´aprovació del Reglament municipal que reguli la circulació i l´estacionament de vehicles de
motor dins els espais naturals del terme d´Alcúdia.
D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, el tràmit necessari inicial per a l’aprovació
del reglament és la consulta pública, prèvia a la redacció del text de l’esborrany de la regulació.
El primer apartat d’aquest article disposa:
“Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de
substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual
s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.”
Així, en compliment d’aquesta normativa de participació ciutadana en l’elaboració normativa,
s’ha d’entrar a valorar els següents apartats:

I.- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA NOVA NORMA

2. Durant els mesos d’estiu, l’afluència massiva d’excursionistes a la Victòria, i banyistes a les
platges de S’Illot i del Coll Baix genera un estacionament abusiu als laterals i espais oberts
de la carretera i camins, una vegada superada la capacitat dels espais lliures per aparcar,
clarament insuficients.
3. Que aquest fet incrementa la possibilitat d’incendi involuntari per la temperatura o les
espurnes dels tubs d’escapament dels vehicles damunt la vegetació seca.
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1. La circulació contínua de vehicles i el seu estacionament generen diversos impactes
mediambientals a l’entorn i una sèrie d’inconvenients i molèsties als propis visitants, per
això, cal una bona organització i gestió per part de les administracions competents per
garantir la sostenibilitat dels ecosistemes afectats.
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4. Que l´ocupació dels laterals dificulta la circulació en ambdós costats i també dificultaria
greument la circulació i accés dels vehicles d’emergència en cas d’incendi o accident.
5. En els darrers anys també s’ha detectat un increment progressiu de la circulació de quads,
bugies, motos i altres vehicles de naturalesa anàloga, normalment en grups organitzats per
empreses amb ànim de lucre per les pistes i camins dels espais naturals protegits que no
estan preparats i es poden degradar greument.
6. Les activitats de circulació de vehicles a motor per camins, pistes, vies i senders inclosos en
Espais Naturals Protegits i àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, amb valor natural,
forestal, etc., produeix un perjudici continu als esmentats valors.
7. Evitar massificacions i protegir l’entorn natural.

II.- LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Cal crear un reglament que reguli la circulació i estacionament per tal de fer compatible l’ús
social dels visitants, que tenen el dret i el deure de fer un ús adequat de l’entorn i dels recursos
per al lleure que ofereixen aquests espais, amb la preservació dels valors naturals. Per això,
hauran de respectar el contingut del Reglament i atendre les indicacions, senyals i rètols
instal·lats a tal efecte, així com les advertències que puguin rebre de part del personal autoritzat i
d’altres cossos que tinguin al seu càrrec la gestió o vigilància d’aquest.

III.-OBJECTIUS DE LA NORMA
L’objectiu principal d'aquesta disposició és protegir de forma efectiva els espais naturals establint
normes per regular la circulació i l'aparcament de vehicles de motor dins aquests espais del
terme municipal que han rebut aquesta qualificació per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals, i per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO), que regula els usos en els espais de rellevància ambiental (espais naturals
protegits i xarxa Natura 2000) amb l'objectiu final de garantir la conservació dels espais naturals
esmentats, assegurant així el respecte a la propietat pública i privada del medi rural.
En especial, la protecció dels monts públics de La Victòria i el Puig de sant Martí que són àrees
naturals d’especial protecció (ANEI) i d’alt nivell de protecció (AANP).

IV.- POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES
No existeix cap altra possibilitat de regular la situació descrita que no sigui el reglament, ateses
les competències municipals per solucionar els problemes exposats.
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Els visitants dels espais naturals del municipi d’Alcúdia han de tenir el dret de gaudir dels valors
naturals que ofereixen aquests espais i la correlativa obligació de respectar-los.
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No es contemplen altres alternatives, més que la redacció d’aquest reglament.

Per tot això, aquesta Batlia DISPOSA

ÚNIC.- La publicació d’aquesta providència en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la
pàgina web www.alcudia.net, per a què qui ho consideri convenient pugui presentar les seves
opinions, idees i suggeriments envers als aspectes plantejats en aquest document, en un termini
de vint dies a comptar des de l’endemà de la seva publicació.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica

El Batle

Domingo Bonnin Daniel
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