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Pla d’accés motoritzat a la Serra de Bellmunt 

Nom de l'àrea 
SERRA DE BELLMUNT 

 

Entitats gestores de l'àrea 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

ASSOCIACIÓ DE TRIAL AMICS DE LA VALL DEL GES 

 

Terme/s municipal/s 
SANT PERE DE TORELLÓ 

VIDRÀ 

ORÍS 

SANTA MARIA DE BESORA 

 

Comarques 
OSONA 

 
Figura legal 
ITINERARIS PER A LA PRÀCTICA DEL MOTOCICLISME DE MUNTANYA (art. 16 del DECRET 

166/1988 DE REGULACIÓ DE L’ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI NATURAL) 

 

Tipus d’accés motoritzat 
TRIAL, EXCLUSIVAMENT 

 

Vigència 
FINS 31 DE DESEMBRE DE 2017 

A PARTIR D’AQUESTA DATA ES RENOVARÀ ANUALMENT DE FORMA AUTOMÀTICA SI CAP 

DE LES DUES ENTITATS GESTORES MANIFESTA EXPRESSAMENT EL CONTRARI 

ESBORRANY 6.09.13 
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1. Situació legal i administrativa 
 
1.1 Caràcter de les entitats gestores 

Societat Esportiva Federada.  Nom del president: Santi Torres Muniesa 

Associació de Propietaris forestals. Persona jurídica. Nom del president: Andreu Rifà Llimona 

 
1.2 Dades de la Societat Esportiva 

Raó social: Amics de la Vall del Ges   NIF/CIF: G63632293 

Adreça: Plaça Munmays s/n Municipi: Sant Pere de Torelló 

Codi Postal: 08572  Comarca: Osona Província: Barcelona 

Telèfon fix:       Tel. mòbil: 638265306 Fax:       E-mail Valldelges@ 

valldelges.es 

 

1.3 Dades de l’Associació de Propietaris Forestals 

Raó social: Serra de Bellmunt- 

Collsacabra 

  NIF/CIF: G63951354 

Adreça: Carrer Verdaguer, 18 Municipi: Sant Pere de Torelló 

Codi Postal: 08572  Comarca: Osona Província: Barcelona 

Telèfon fix: 938584024 Tel. mòbil:       Fax: 938509130 E-mail       
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2. Dades de l'àrea d’accés motoritzat 
 
2.1 Municipis i superfícies 
 
 

Municipi (de major a menor superfície) Comarca Superfície (ha) 

1. Sant Pere de Torelló Osona       
2. Vidrà Osona       
3. Orís Osona       
4. Santa Maria de Besora Osona       
    
Total         
 
 
 
A. Espais inclosos al PEIN: 

Nom de l'EIN Superfície (ha) compartida (aproximadament) 
Serres de Milany-Santa Magdalena-
Puigsacalm-Bellmunt 
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3. Pla d’accés a la muntanya i densitat de trialers 
 
 
3.1  Descripció de l’accés motoritzat a l’actualitat 
 
L’accés motoritzat a la muntanya de Bellmunt havia anat creixent de forma molt important durant els 
anys 90 i els primers anys d’aquest segle. La pressió creixent provocava queixes per part de molts 
propietaris, residents i usuaris de la muntanya. 
 
Des de fa uns anys, l’Associació de Trial Amics de la Vall del Ges, els ajuntaments de Sant Pere de 
Torelló i Vidrà i l’Associació de Propietaris Forestals han anat buscant el consens per tal que la 
pràctica de trial a la muntanya de Bellmunt segueixi, però sigui el màxim de respectuosa possible 
amb el medi, els seus habitants i les altres persones que accedeixen a la muntanya. 
 
Gràcies a aquesta entesa entre entitats, el número de queixes ha disminuït molt i la major part dels 
propietaris forestals veuen bé la pràctica esportiva del trial, sempre en unes condicions, uns llocs 
determinats i unes densitats pactades. Aquests acords, fins ara verbals, s’han anat portant a la 
pràctica, i en aquest moment, les Associacions i els ajuntaments veuen la conveniència de redactar 
aquest Pla i pactar per escrit aquests acords. 
 
 
3.2  Pla d’accés setmanal 
 

Dia Accés (horari) 
Dilluns 8:00 a 14:00 
Dimarts 8:00 a 14:00 
Dimecres 18:00 a 22:00 
Dijous No hi ha accés 
Divendres i vigílies 8:00 a 22:00 
Dissabte 8:00 a 19:00 
Diumenge i festius 8:00 a 19:00 
 
* S’autoritza també la circulació de grups reduïts de trialers que estiguin instal·lats en allotjaments 
rurals dins l’àrea, sempre i quan ho comuniquin i vagin acompanyats de l’Associació amics de la 
Vall del Ges. 
 
3.3  Densitat de motos de trial 
 
Per motius de compatibilitat amb altres usuaris del bosc, es fixen unes densitats diàries màximes 
permeses a tota l’àrea de motos de trial: 
 
Dia Densitat màxima * 
Dilluns 10 
Dimarts 10 
Dimecres 25 
Dijous No hi ha accés 
Divendres i vigílies 25 
Dissabte 50 
Diumenge i festius 50 
 
* Número de motos màxim permès a tota l’àrea en un dia. 
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4. Condicions per a l’accés 
 
Les entitats gestores de l’Àrea han acordat un seguit de condicions per a l’accés que es descriuen a 
continuació. 
 
 
4.1 Socis de la Societat Esportiva 
 
Els Associats de l’Associació Amics de la Vall del Ges que figuren al llistat annex podran practicar el 
trial als itineraris assenyalats dins l’àrea de la Serra de Bellmunt, segons les condicions acordades 
en aquest Pla. 
 
El mes de desembre de cada any, l’Associació amics de la Vall del Ges actualitzarà el llistat de 
socis i en lliurarà una còpia a l’Associació de Propietaris Forestals. 
 
 
4.2  Invitacions 
 
L’Associació Amics de la Vall del Ges podrà lliurar un màxim de 15 invitacions cada dissabte, cada 
diumenge i cada festiu a persones que vulguin practicar el trial a la muntanya de Bellmunt. 
Aquestes persones hauran d’anar acompanyades en tot moment de, com a mínim, un dels 
associats.  
 
La suma total de trialers, socis i invitats, no podrà superar les densitat pactades al punt 3.3. 
 
 
4.3 Identificació 
 
L’Associació de Trialers amics de la Vall del Ges expedirà carnets a les persones de la llista. En cas 
que s’incorporin noves persones, caldrà que el seu carnet estigui segellat per l’Associació de 
Propietaris Forestals Serra de Bellmunt – Collsacabra.  
 
Els socis de l’Associació Amics de la Vall del Ges lluiran sempre de forma obligatòria el seu logotip 
a la part posterior del casc i al parafang. 
 
 
4.4 Codi de conducta 
 
Tots els trialers s’obliguen al compliment del codi ètic de la pròpia Associació Amics de la Vall del 
Ges, publicat actualment a la seva pàgina web i que s’adjunta com a document annex a aquest Pla. 
 
 
4.5 Sancions 
 
En cas que un trialer sigui advertit dues vegades per l’Associació de Propietaris Forestals o 
l’Associació de trial Amics de la Vall del Ges, per incomplir el codi de conducta, les entitats gestores 
li retiraran el permís per a la pràctica del trial a la muntanya de Bellmunt durant la resta de la 
vigència del Pla, o per dos anys, en cas que falti menys temps per esgotar el període de vigència. 
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4.6 Assegurances 
 
Tots els practicants del trial hauran de comptar en tot moment amb l’assegurança de la moto vigent. 
 
Els trialers seran considerats esportistes en tot moment, i com a tal estan obligats a tenir 
assegurança, via llicència federativa o equivalent. 
 
En cas que un trialer pateixi un accident durant la pràctica del trial, en cap cas podrà exigir cap 
mena de responsabilitat al propietari del terreny per l’estat dels camins, de les trialeres, la  
vegetació o qualsevol altra raó relativa a l’estat de la finca. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Restriccions a l’accés 
 
 
L’accés motoritzat a la muntanya de Bellmunt quedarà prohibit en cas d’activació del Pla Alfa 2 per 
risc d’incendi forestal. 
 
Els ajuntaments també podran prohibir l’accés temporalment per motius de seguretat ciutadana. 
 
Els propietaris forestals podran limitar l’accés per la realització de tasques agràries, forestals o 
turístiques que siguin incompatibles amb el pas del trial. 
 
En cas d’esdeveniments especials que puguin veure’s afectats per la pràctica del trial, l’Associació 
de Propietaris Forestals o els ajuntaments podran limitar, de forma puntual, ja sigui parcial o 
totalment, l’accés del trial a la muntanya de Bellmunt.  
 
En tots els casos, els propietaris de les finques, l’Associació de Propietaris Forestals o els 
ajuntaments hauran de comunicar-ho 10 dies abans a l’Associació de Trial. 
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6. Detall dels itineraris i autoritzacions 
 
3.1 Itineraris per a la pràctica del trial 
 
Els itineraris on es permet la pràctica del trial a la Serra de Bellmunt són els que es relacionen a 
continuació i que figuren al plànol annex. 
 

Nom de l’itinerari Municipis Parcel·les cadastrals 
Gargantes de Baix Orís  

Gargantes de Dalt Orís  

Gargantes del Mig Orís  

Bellmunt Sant Pere de Torelló  

Carboner Sant Pere de Torelló  

Carena Sant Pere de Torelló  

Dipòsits Sant Pere de Torelló  

Font Xeca Sant Pere de Torelló  

Fulles Sant Pere de Torelló  

La Coma Sant Pere de Torelló  

Llanto Sant Pere de Torelló  

Nou Sant Pere de Torelló  

Primers Farrés Sant Pere de Torelló  

Salgueda Sant Pere de Torelló  

Sant Roc Sant Pere de Torelló  

Tei Sant Pere de Torelló  

Tub Sant Pere de Torelló  

Turiscada Sant Pere de Torelló  

Vall Sant Pere de Torelló  

Vietnam Sant Pere de Torelló  

Mir Santa  Maria de Besora  

Bosquetell Santa Maria de Besora  

Segons Farrés Sant Pere de Torelló i Vidrà  

Dot Vidrà  

Enllàç Vidrà Vidrà  

 
* Nom amb que es coneix popularment la trialera 
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3.2 Autoritzacions 
 
Els propietaris de les finques per on discorren els itineraris autoritzen els socis de l’Associació 
Amics de la Vall del Ges a la pràctica del trial, d’acord a les condicions que figuren en el Pla 
d’Accés Motoritzat a la Serra de Bellmunt i durant la seva vigència. 
 

Finca Propietari DNI Signatura 
La Coma    

El Mir    

Buscatell    

Saltor i el Tossell    

Les Fages de baix    

Els Arcs    

Redortra    

Mas Fontdevila    

Comas    

Les Pedroses    

El Serrat    

La Vall    

Espaulella    

La Teuleria    

La Vinyeta    

La Salgueda    

El Sitjà de la Vola    

Mas el Coll    

La Planadella i Mas Fred    

Can Portella    

Can Puig i Feixons    

El Cavaller    
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7. Pla de millores  
 
 
L’Associació Amics de la Vall del Ges es compromet a portar a terme un pla de millores pactat amb 
l’Associació de Propietaris Forestals i els ajuntaments, dins l’àrea d’accés motoritzat al medi 
natural. 
 
En general es realitzaran les següents accions: 
 

� Manteniment del ferm i esbrossada dels itineraris del trial. 
� Manteniment del ferm de les pistes forestals de dins l’àrea. 
� Instal·lació i manteniment de la senyalització dels senders de l’àrea. 
� Recuperació d’espais singulars, com ara fonts, ponts, molins, etc. 
� Actuacions d’emergència i salvament davant ventades, nevades i catàstrofes en general. 
� Participació en la vida social i cultural de les poblacions incloses dins l’àrea. 

 
El pla de millores es pactarà anualment amb l’Associació de Propietaris Forestals i els ajuntaments. 
 
Quan ho cregui oportú, l’Associació de Propietaris Forestals podrà requerir a l’Associació Amics de 
la Vall del Ges una memòria de les accions de millora realitzades durant l’any anterior. 
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8. Guarderia de l'àrea 
 
L’Associació de Trialers designa tres persones responsables, membres de la pròpia associació, que 
s’encarregaran de vetllar pel compliment del que disposa el Pla d’Accés Motoritzat a la Muntanya de 
Belllmunt i de comunicar les incidències als cossos de seguretat i als propietaris forestals, en cas 
de necessitat. 
 
Nombre de persones responsables: 3 
 
 

Responsable 1  

Nom:       

Cognoms:       

Nº llicència guarda de camp:       

Telèfon de contacte:       

Responsable 2  

Nom:       

Cognoms:       

Nº llicència guarda de camp:       

Telèfon de contacte:       

Responsable 3       

Nom:       

Cognoms:       

Nº llicència guarda de camp:       

Telèfon de contacte:       
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9. Autoritzacions excepcionals 
 
 

9.1 Rescats i emergències 
 
En cas de rescats i emergències, els Ajuntaments i forces de l’ordre públic podran autoritzar els 
trialers a participar en les tasques de rescat i a circular per on sigui necessari. 
 
9.2 Accidents i emergències 
 
En cas que algun trialer pateixi un accident o una emergència, els trialers queden autoritzats a 

passar pel camí que sigui més ràpid per arribar el més aviat possible al centre mèdic més proper. 

 

 

10. Observacions 

 
S’adjunta cartografia 1:15.000 de l’àrea d’accés motoritzat a la muntanya de Bellmunt amb els 
itineraris assenyalats. 
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Signatures 
 
Signatura del tècnic redactor del Pla. 
 
 
 
Nom i cognoms: Joan Carles Àngel Hernández 
Titulació professional: Enginyer de Forests                                         Núm. de col·legiat:       
Localitat i data: Sant Pere de Torelló ,                                     Visat del col·legi: 
 

Signatura del President de la Societat Esportiva de Trial Amics de la Vall del Ges i segell 

 
 
 
Nom i cognoms: Santi Torres Muniesa 

Localitat i data:  Sant Pere de Torelló,       

Signatura del President de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt – Collsacabra i 

segell 

 
 
Nom i cognoms: Andreu Rifà Llimona 

Localitat i data: Sant Pere de Torelló,       

Signatura de l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de Sant Pere de Torelló i segell 

 
 
Nom i cognoms: Jordi Fàbrega Colomer 

Localitat i data: Sant Pere de Torelló,       

Signatura de l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de Vidrà i segell 

 
 
 
Nom i cognoms: Josep Anglada Dorca 

Localitat i data: Vidrà,       

Signatura de l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de Santa Maria de Besora i segell 

 
 
Nom i cognoms: Camil Adam i Vilarrassa 

Localitat i data: Sant Pere de Torelló,       

Signatura de l’Il·lustríssim Sr. Alcalde d’Orís i segell 

 
 
Nom i cognoms: Arnau Basco Cirera 

Localitat i data:Orís,  
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ANNEX 1. Llistat de socis de la Societat Esportiva 
 

NOM COGNOMS DNI 
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ANNEX 2. Codi ètic de conducta de la Societat Esportiva 
 

Aquest codi ètic ha estat acordat pels propis associats, està publicat a la pàgina web de l’Associació 
Amics de la Vall del Ges i és d’obligat compliment per tots ells. 
 
PUNT 1: Circular únicament pels camins i pistes ja existents, evitant en tot moment fer dreceres o 
circular camp a través.  

PUNT 2: Circular sempre molt a poc a poc.  

PUNT 3: Dona preferència sempre a caminants, bestiar, ciclistes, etc., aturar-se completament 
sempre, per a facilitar el màxim la circulació de tots ells. Procura saludar al passar, dir “Bon dia” o 
“Bona Tarda”, que vegin que som persones civilitzades.  

PUNT 4: Deixa les portes, portelles i cadenes que creuis sempre tancades. La seva funció és evitar 
que el bestiar abandoni una zona determinada, així que generalment estan tancades. Si fos 
necessari que estiguessin obertes ja les obrirà el pagès que acompanya el bestiar quan canvia de 
lloc.  

PUNT 5: Travessa el riu només en cas de necessitat. Si existeix un camí alternatiu o un pont, 
utilitza’l.  

PUNT 6: Porta sempre bosses de plàstic fort, amb les que puguis recollir qualsevol brossa que 
originis o que et trobis pel camí i porta-ho al contenidor més proper.  

PUNT 7: No llencis cap objecte, recorda que si fumes has de guardar les burilles, fins que tornis a 
casa i no llençar-les al camí.  

PUNT 8: No facis mai foc. El risc d’ incendi als nostres boscos és molt elevat, sobre tot als mesos 
d’ estiu. Si observes qualsevol punt d’ incendi que no puguis apagar amb els teus mitjans, avisa 
immediatament a les autoritats competents.  

PUNT 8/1: Portar sempre el número d’emergència de bombers 085 o ADFs de la zona 618301355, 
memoritza’l al teu mòbil, i en cas de veure un incendi avisa immediatament. PUNT 8/2: Col·labora 
sempre amb els ADFs de la teva zona, sempre estaràs informat dels perills i riscos que hi ha; 
també de les seves necessitats. Ajudal’s.  

PUNT 8/3: En cas de voler ser voluntari en l’ extinció d’ un incendi, posat en contacte o ves al 
Ajuntament afectat. Respecta sempre les ordres que et donin bombers, ADFs o qualsevol autoritat. 
No accedeixis als llocs on es treballa sense estar identificat com a voluntari. SI no ho estàs i et 
perds no et trobaran a faltar i no et buscaran.  

PUNT 9: La fressa excessiva és especialment molesta; sempre que estiguem aturats hem de parar 
el motor. Actuant silenciosament podràs escoltar la natura.  

PUNT 10: La moto no ha perdre mai cap líquid. Hem d’ efectuar un manteniment escrupulós, per 
evitar qualsevol pèrdua de fluids mentre estiguem a la muntanya.  

PUNT 11: El nostre motor ha d’estar sempre a punt. El tub d’ escapament no ha d’ emetre ni fums 
excessius, ni un sol decibel de fressa per sobre del que seria normal en una moto nova.  

PUNT 12: Evita les grans concentracions. Si vols gaudir de la muntanya, no té sentit convertir-la en 
una autopista amb decenas de motos. Si les colles d’ amics són massa nombroses s’hauran de fer 
grups de maxim 7 motos i fer camins diferents.  

PUNT 13: Recorda que una de les nostres obligacions es d’ajudar a la conservació de camins i 
corriols. Neteja els camins i corriols d’ arbres caiguts o matolls que no deixin passar així com 
esllavissades produïdes per les inclemències climàtiques o l’ abandonament.  
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PUNT 13/1: Recorda també, que es la teva obligació com a persona ajudar els de la teva espècie. 
Si trobes algú amb qualsevol dificultat, ajuda’l en tot el que sigui de menester.  

PUNT 14: Respecta les propietats privades i els conreus. Tot i que un terreny de conreu pugui 
semblar abandonat, no hem de trepitjar-lo ni tan sols per fer maniobres. Recorda que te un 
propietari.  

PUNT 15: Recorda que la gent del camp és a casa seva i tu ets un convidat. Respecta’ls sempre, 
sigues amable, relacionat al màxim amb ells. Les històries de la gent són una inestimable font de 
coneixements.  

PUNT 16: Evita sempre les confrontacions de qualsevol mena. En cas de discrepàncies amb 
propietaris o vigilants de suposats camins particulars o si penses que alguna cosa és injusta, ja ho 
aclariràs després, degudament informa’t i amb la llei a la mà. Té més valor un sol somriure que un 
milió de males cares 

PUNT 17: Si vols visitar alguna zona protegida o amb una norma restrictiva, sol·licita els permisos 
administratius oportuns.  

PUNT 17/1: Si no estàs d’ acord amb les lleis intenta canviar-les, mai saltar-les. Ja existeixen 
mecanismes perquè això passi.  

PUNT 18: Respecta sempre escrupolosament les indicacions de les autoritats ( estatals, 
autonòmiques, municipals i las dels Amics de la Vall del Ges ) o qualsevol senyalització que trobis i 
ves degudament documentat.  

PUNT 19: Intenta arribar a una entesa amb pescadors, caçadors, excursionistes etc per coincidir el 
mínim possible i així no molestaràs les seves activitats, ni ells les teves.  

PUNT 20: Hi ha una norma que agrupa totes les anteriors: aconsegueix sempre que surtis a la 
muntanya, que no es noti que hi has estat , sinó és per millorar-la. 
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ANNEX 3. Mapa de les trialeres on es permet l’accés 
 


