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la fauna i dels ecosistemes existents dins del seu àmbit, en especial pel que fa referència a
les espècies protegides o d’importància cinegètica.
De les espècies presents per l’espai natural per on discorre la cursa, d’acord amb la
informació disponible, l’espècie més sensible que pot veure’s afectada per la realització de la
cursa d’orientació és el gall fer (Tetrao urogallus aquitanicus).
Aquesta espècie es troba en l’Annex IV de la Ley 42/2007, de 13 de desembre, del
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, modificada per la Ley 33/2015, de 21 de setembre.
Correspon a una espècie que ha de ser objecte de mesures de conservació especials quant
al seu hàbitat, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència i reproducció en la seva àrea
de distribució.
Els principals factors d'amenaça de l'espècie són els que afecten el seu hàbitat, a destacar
l’augment de les activitats lúdiques dins del bosc (excursions amb motos de neu, raquetes,
boletaires, curses, etc.) per la qual cosa cal evitar la presència massiva de visitants als
sectors de distribució.
5. Conclusions
Una vegada revisada la documentació presentada pel Club Esportiu Xinoxano i després
d’incorporar les conclusions emeses per la direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça
Cerdanya-Alt Urgell, s’informa favorablement a la cursa 2 dies de la Cerdanya 2018 els dies
20 i 21 d’octubre d’enguany, d’acord amb les condicions següents:
1. Traçat: no s’autoritza que la cursa d’orientació transcorri entre el Refugi de la Feixa i
els estanys del Malniu i Mal.
2. Mirar de reduir en la mesura del possible els controls a la zona nord del refugi de la
Feixa o, si més no, ubicar-los a poca distància del mateix, tal i com reflecteix el
plànol.

3. No es permet el sobrevol d’aparells (helicòpters, ultralleugers, drons...) per sota dels
300 m d’alçada respecte la vertical del terreny, en el sector de la RNC de Cerdanya–
Alt Urgell i l’EIN “Tossa Plana – Puigpedrós”, excepte en situacions d’emergència.
4. No es permetrà que els corredors ho facin acompanyats de gossos. L’organització
haurà de prendre les mesures per tal que el públic assistent en el supòsit que portin
gossos els portin lligats.
5. El material de senyalització (si n’hi ha), haurà de ser totalment desmuntable. Es
prohibeix expressament la utilització de pintura o guix i de clavar rètols o qualsevol
altre tipus d’indicador en els arbres i arbustos. Aquest haurà de ser d’un material
resistent al vent i a les diferents inclemències meteorològiques (en cap cas de paper)
a fi que no es destrueixin i s’escampin pel medi. Un cop finalitzada l’activitat, l’entitat
organitzadora retirarà, el mateix dia de la prova, tot el material de senyalització i de
protecció que s’hagi instal·lat.
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6. Caldrà concentrar la presència de públic i altre personal de suport en les zones
baixes que corresponen a les pistes d'esquí nòrdic a fi d’evitar la presència de
persones (excepte els participants i controls) a les zones altes, atesa la seva major
sensibilitat.
7. Caldrà que en cas que es proporcioni avituallament, aquest es consumeixi en el
mateix punt on es proporcioni o es faci sense cap mena d’embolcall a fi que aquest
no acabi llençat al medi. Així mateix, caldrà recordar als participants que no llencin al
medi els embolcalls o envasos de l’avituallament personal que s’hagin pogut portar
dels seus llocs d’origen i, per tant, que no hagi estat proporcionat per l’organització
(gels, barretes, etc.).
8. Caldrà que l’organització tingui especial cura en que els participants en l’activitat no
abandonin cap mena de deixalles en el terreny ni cap altre material utilitzat, obligantse aquesta a retirar-los i gestionar-los en instal·lacions autoritzades el mateix dia de
la prova. En aquest sentit, caldrà que algun membre de l’organització tanqui la prova
amb l’objectiu d’anar netejant les àrees per on hagi transcorregut la cursa i retiri els
possibles residus que s’hagin pogut generar incloent les restes orgàniques, mesura
necessària per evitar l’augment de depredadors generalistes i disminuir l’impacte que
aquests tenen sobre les aus nidificants.
9. L’organització haurà de tenir en compte que els possibles punts de control i
d’avituallament ubicats fora dels nuclis urbans o zones humanitzades s’hauran de
mantenir sense efectes sonors ni música que puguin pertorbar el silenci dels espais
naturals. Així mateix, no s’ubicaran a més de 10m dels camins o corriols per allà on
transcorri la cursa d’orientació.
10. L’entitat organitzadora serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar
de l’incompliment de les condicions establertes o de la seva negligència o d’altres
circumstàncies que se li puguin imputar.
11. Caldrà tenir en compte en quin nivell del Pla Alfa (perill d’incendi forestal) es troba el
dia en que estigui previst fer l’activitat. En el cas que s’hagués activat el nivell 3 del
Pla Alfa (màxim perill d’incendi forestal) quedaria suspesa qualsevol activitat
esportiva en el medi natural. Per a obtenir informació del nivell del Pla Alfa es pot
consultar
la
pàgina
web
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ o mitjançant el telèfon 012.
12. Aquesta autorització podrà ser suspesa per aquest Departament per circumstàncies
meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la protecció del
medi.
13. Així mateix, a partir de la data d’emissió d’aquest informe o durant el temps de
realització de la prova esportiva si tècnics de la Reserva Nacional de Caça
observessin nous condicionants que modifiquessin les condicions d’atorgament, el
responsable de la prova esportiva haurà d’atendre les noves instruccions que es
puguin donar a fi d’aconseguir els objectius relatius a la protecció de l’espai natural
afectat.
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14. Aquestes condicions s’hauran d’incloure en els materials de difusió de la cursa i es
trobaran clarament identificades a la web.
15. El grup de suport de muntanya dels Agents Rurals, si escau, farà un seguiment de la
prova per avaluar les afectacions, sobretot pel que fa al nombre de participants a
cada modalitat, que podrà ser revisat en futures proves.
16. S’haurà de comunicar als respectius ajuntaments la realització d’aquesta prova
esportiva i demanar, si escau, el corresponent permís dels titulars dels terrenys, així
com d’altres que puguin ser necessaris d’acord amb la normativa vigent.
Aquesta autorització no eximeix de l’obtenció d’altres autoritzacions que hagin de ser
emeses per altres organismes públics, d’acord amb la legislació vigent, o pels propietaris
dels vials o terrenys afectats.

Vist i plau,

Tècnic/a de la Secció de Biodiversitat i Medi
Natural

Director dels SSTT a Girona

Girona, 14 de maig de 2018
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