
Guia d’aplicació del
Reglament de grans
esdeveniments en

el medi natural



Guia d’aplicació del Reglament de grans
esdeveniments en el medi natural

9. Sabies que...?

10. Què puc fer per incloure l’acció climàtica en el meu
esdeveniment?

11. Per saber-ne més...

6.Quina documentació s’ha de lliurar un cop finalitzat
l’esdeveniment?

7. Altres esdeveniments

8. Normativa ambiental relacionada

5. Quina documentació ha d’acompanyar la sol·licitud?

4. Quin és el tràmit administratiu per sol·licitar l’esdeveniment?

1. Què es considera un gran esdeveniment en el medi natural?

2. Per què cal regular els grans esdeveniments en el medi
natural?

3. Requisits per organitzar i desenvolupar un gran esdeveniment
en el medi natural

P. 7

P. 7

P. 7

P. 6

P. 6

P. 6

P. 5

P. 4

p.3

P. 3

P. 3

ÍNDEX



Un esdeveniment de caràcter esportiu, festiu, 
cultural o qualsevol altre que pugui afectar el 
medi natural i que aplegui un nombre igual o 
superior a 300 persones entre participants i 
personal de l’organització. En el cas de les àrees 
esquiables, es consideren els esdeveniments 
que, a més d’aplegar més de 300 persones, es 
duguin a terme fora de les pistes senyalitzades.

Queden exclosos els actes culturals i festius 
tradicionals.

1. Què es considera un gran
esdeveniment en el medi natural?

2. Per què cal regular els grans
esdeveniments en el medi natural?

La pressió antròpica que reben els espais
naturals on es desenvolupen aquests esdeveni-
ments pot tenir una afectació important si no es 
preveuen mesures de prevenció i de restauració 
adequades.

La Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del 
medi natural, de la biodiversitat i del paisatge 
preveu que cal establir per via reglamentària les 
condicions que s’han de complir per organitzar 
aquests grans esdeveniments. 

3. Requisits per organitzar i desenvo-
lupar un gran esdeveniment en el 
medi natural

En aquest cas, l’esdeveniment està sotmès al 
procediment d’avaluació ambiental abans 
d’iniciar-lo, d’acord amb l’article 6 de la Llei de 
conservació del medi natural, de la biodiversi-
tat i del paisatge. 

3.1. El primer dels passos és saber si l’esdeve-
niment pot afectar espais naturals protegits 
o espècies amenaçades. 

En aquest cas, l’esdeveniment requereix
l’autorització del ministeri responsable del 
medi ambient abans d’iniciar-lo, d’acord amb 
l’article 29 de la Llei de tinença i protecció 
d’animals.

3.2. També cal saber si l’esdeveniment pot 
afectar la fauna autòctona salvatge.  

Un dels requisits que preveu el Reglament que 
regula els grans esdeveniments al medi
natural és que l’organització ha de disposar 
dels serveis d’una direcció ambiental
degudament autoritzada per exercir a Andorra 
que:

La direcció ambiental pot ser assumida per un 
o més tècnics o empreses ambientals amb 
experiència contrastada en matèria d’estudis 
d’impacte ambiental.

3.3. Com a organitzador de l’esdeveniment, 
com puc saber si l’esdeveniment pot afectar 
espais naturals protegits, espècies
amenaçades o la fauna autòctona salvatge?   

• Redacti la documentació ambiental que ha 
d’acompanyar la sol·licitud d’autorització del 
gran esdeveniment i l’informe final sobre el 
grau de compliment dels requisits ambien-
tals.

• Vetlli pel compliment dels requisits esta-
blerts en la normativa ambiental en vigor.

Per minimitzar els impactes negatius sobre el 
medi natural i el paisatge l’esdeveniment ha 
de complir els requisits següents:

3.4. A més de disposar d’una direcció
ambiental, quins requisits ambientals ha de 
tenir en compte l’esdeveniment i com puc 
complir-los?

• Cal evitar l’afectació sobre els hàbitats 
aquàtics: marges i llera de rius i torrents, o 
masses d’aigua com estanys, llacs, pata-
molls o molleres.

• Cal senyalitzar els traçats i les vies d’accés 
de vehicles de control, avituallaments i
serveis de socors.

• Cal senyalitzar l’emplaçament de punts 
d’observació de pas de corredors i les vies 
d’accés a aquests punts.

• Cal establir un pla d’accés i senyalitzar els 
aparcaments, la circulació de vehicles, els 
canvis de sentit i els llocs no accessibles.

• Els senyals han de ser de material reciclat o 
reciclable, i cal evitar l’ús de pintures i esprais 
i cintes que puguin ser desplaçades pel vent.
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Per minimitzar els efectes de la generació i 
dispersió de residus i assegurar-ne una gestió 
correcta, cal complir els requisits següents:

Per minimitzar la degradació del medi:

Un cop finalitzat el gran esdeveniment en el 
medi natural, cal complir els requisits següents:

• Cal instal·lar serveis sanitaris, correctament 
dimensionats, als llocs de celebració de
l’esdeveniment i en punts del recorregut on 
es prevegi una concentració de persones. El 
dimensionament del nombre de cabines 
sanitàries necessàries ha de tenir en compte 
el nombre de participants i el personal de 
l’organització, i també cal una previsió del 
nombre de persones que poden assistir-hi 
com a públic. Les cabines sanitàries es 
poden llogar així com contractar el servei 
de manteniment, neteja i buidatge de les 
mateixes.

• Cal retirar en un termini màxim de 48 h tots 
els residus i les deixalles, orgàniques i inor-
gàniques, que s’hagin generat.

• Cal retirar en un termini màxim de vuit dies 
tota la senyalització de l’esdeveniment, així 
com els equipaments temporals instal·lats.

• Cal restaurar les condicions de l’entorn 
natural.

- Dissenyar el traçat evitant llocs sensibles 
de fauna i flora protegides, zones humides 
o hàbitats aquàtics.

- Organitzar la cursa fora de l’època de 
reproducció d’espècies sensibles i prefe-
rentment en horari diürn.

- Promoure l’actitud responsable de parti-
cipants, acompanyants i visitants.

- Promoure el silenci en el recorregut i 
evitar la megafonia fora dels nuclis urbans.

Per complir aquests requisits es recomana:

• Cal efectuar la recollida selectiva de resi-
dus (paper, plàstic, vidre, rebuig)  i instal·lar
contenidors en diferents llocs del recorregut, 
com en punts de control i d’avituallament i a 
l’arribada i a la sortida. Els residus han de ser 
lliurats als comuns en les condicions que 
aquests últims determinin. Per aquest motiu, 
l’organitzador i els comuns hauran de
coordinar la gestió dels residus generats 
per l’esdeveniment. Es recomana consultar 
aquests requisits amb el departament
encarregat del medi ambient dels comuns 
on es desenvolupa el gran esdeveniment.

- Oferir avituallament a granel, reduint al 
màxim els envasos de plàstic i les mono-
dosis, i promoure l’ús de material reutilit-
zable entre els corredors, el públic i l’orga-
nització. 

- Responsabilitzar els corredors dels resi-
dus que generen (marcar amb el número 
de dorsal tots els elements que se’ls 
lliuren).

- Promoure la neteja i la recollida de resi-
dus per part de participants i voluntaris 
com a mesura compensatòria (Clean Up).

Per minimitzar la generació de residus es 
recomana:

4. Quin és el tràmit administratiu per 
sol·licitar l’esdeveniment?
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•  La Llei 7/2019, del 7 de febrer, de con-
servació del medi natural, de la biodiversi-
tat i del paisatge estableix que la realitza-
ció dels grans esdeveniments requereix 
l’autorització del comú en el territori del 
qual s’han de desenvolupar. 

• Per aquest motiu la sol·licitud només es 
presenta als comuns implicats i no al 
Govern; es tracta d’un procediment únic.

•  Els comuns es coordinen amb el Govern 
per demanar els informes preceptius, en 
cas que siguin necessaris.  



4.1.
El responsable de l’organització ha de 
tramitar una sol·licitud adreçada als 
comuns en el territori dels quals s’ha de 
desenvolupar el gran  esdeveniment. 

Es recomana que l’organitzador de l’esdeveni-
ment lliuri la sol·licitud als comuns implicats 
com a mínim amb dos mesos d’antelació, ja que 
les administracions poden requerir comple-
ments, reajustaments o adequacions que poden 
allargar el procés d’autorització.

Una memòria ambiental redactada per la
direcció ambiental que inclogui la informació 
necessària per avaluar i minimitzar els impactes 
derivats de l'esdeveniment. 

Contingut mínim de la memòria ambiental:

• Localització i descripció de l'esdeveniment: 
zona afectada, itineraris, sortida, arribada, 
zones d'avituallament, aparcaments, nombre 
de participants, organització i públic previst, 
etc.

• Identificació i ubicació de les zones sensi-
bles i descripció de l'estat inicial (ex.: zones 
fluvials, zones humides, zones de bosc, 
zones sense camins marcats, etc.).

• Estudi dels efectes sobre el medi: identifica-
ció i valoració dels impactes potencials de 
l’esdeveniment en el medi, fent incidència en 
les zones sensibles identificades.

• Plans de restauració i de vigilància ambien-
tal: mesures preventives, correctores i com-
pensatòries per minimitzar els efectes sobre 
el medi i per a la vigilància i el seguiment am-
bientals, i una valoració econòmica d'aques-
tes mesures.

• Avaluació de l'impacte ambiental: en cas 
que l'esdeveniment pugui afectar espais 
naturals protegits o espècies amenaçades.

Tràmit administratiu per sol·licitar
l’esdeveniment

4.2.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la
documentació ambiental (vegeu l’apartat 5 
d’aquesta guia). Aquesta documentació ha 
de ser signada pel sol·licitant i pels tècnics 
redactors de la documentació ambiental. 

4.3.
Un cop rebuda la sol·licitud d’autorització i 
la documentació que l’acompanya, el 
comú pot demanar al ministeri responsable 
del medi ambient un informe relatiu al gran 
esdeveniment d’acord amb les competèn-
cies assignades.  

4.4.
El ministeri responsable del medi ambient 
emet un informe, que tramet al comú
sol·licitant. Quan el gran esdeveniment es 
desenvolupi en més d’una parròquia, el 
ministeri responsable del medi ambient 
emet un únic informe relatiu a la totalitat 
del gran esdeveniment, que remet a tots 
els comuns que hagin sol·licitat un informe 
del ministeri. 

4.5.
El comú autoritza el gran esdeveniment en 
el medi natural.

4.6.
En un termini inferior a un mes des de la 
finalització de l’esdeveniment, l’organitza-
dor lliura al comú l’informe final redactat 
per la direcció ambiental (vegeu l’apartat 6 
d’aquesta guia).

5. Quina documentació ha d’acom-
panyar la sol·licitud?
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Un informe final redactat per la direcció
ambiental que indiqui el compliment dels
requisits ambientals i les actuacions dutes a 
terme per complir-los i per restaurar el medi, en 
cas necessari.

L'organitzador ha de lliurar l'informe final al comú 
en el termini d'un mes des de la finalització de 
l'esdeveniment.   

Contingut mínim de l'informe final:

6. Quina documentació s’ha de lliurar 
un cop finalitzat l’esdeveniment?

7. Altres esdeveniments

Si un esdeveniment aplega menys de 300
persones entre els participants i els membres de 
l’organització i té una organització de caràcter 
professional, es considera com una activitat
professional que pot afectar el medi natural i per 
tant està sotmès al Reglament d’activitats
professionals en el medi natural. En aquest cas, 
almenys un professional de l’organització de 
l’esdeveniment ha de disposar del reconeixement 
que acrediti que ha dut a terme una formació en 
protecció i conservació del medi natural
d’Andorra establerta al Reglament d’activitats 
professionals en el medi natural.

Es recomana que tots els esdeveniments que 
apleguin menys de 300 persones entre els
participants i els membres de l’organització
compleixin els requisits detallats en l’apartat 3.4 
d’aquesta guia, encara que no sigui obligatori 
reglamentàriament.

A més, l’organitzador ha de verificar si l’esdeveni-
ment afecta espais naturals protegits o espècies 
amenaçades. En cas afirmatiu, s’ha d’aplicar 
l’apartat 3.1 d’aquesta guia.

Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del 
medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

https://www.bopa.ad/bopa/031022/Docu-
ments/CGL20190222_13_02_28.pdf 

Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del 
text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de 
tinença i de protecció d’animals.

https://www.bopa.ad/bopa/030035/Docu-
ments/GL20180531_08_40_58.pdf

Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

https://www.bopa.ad/bopa/017003/Pagi-
nes/3A91E.aspx 

Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de 
juliol del 1985.

https://www.mediambient.ad/images/sto-
ries/PDF/departament/Lleidaigues19852.pdf 

Decret 260/2021, del 18-8-2021, d’aprovació del 
Reglament d’activitats professionals en el medi 
natural.

https://www.bopa.ad/bopa/033092/Docu-
ments/GR20210819_12_56_01.pdf 

Decret 261/2021, del 18-8-2021 d’aprovació del 
Reglament d’espècies de fauna protegides.

https://www.bopa.ad/bopa/033092/Docu-
ments/GR20210819_12_58_54.pdf

Decret 262/2021, del 18-8-2021, d’aprovació del 
Reglament d’espècies de flora protegides.

https://www.bopa.ad/bopa/033092/Docu-
ments/GR20210820_10_58_21.pdf 

Es recomana també consultar les ordinacions 
comunals, així com la normativa sectorial aplica-
ble i recomanacions en matèria de seguretat 
industrial, protecció civil o salut, ja que poden 
establir altres requisits per a aquests tipus d’es-
deveniments.

8. Normativa ambiental relacionada

• Descripció del grau de compliment dels 
requisits ambientals, així com de les mesures 
preventives, correctores i compensatòries 
per minimitzar els efectes sobre el medi
previstes als plans de restauració i de
vigilància ambiental. 

• Si escau, una proposta i una valoració 
econòmica de mesures complementàries.
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• Cal evitar l’afectació sobre els hàbitats 
aquàtics: marges i llera de rius i torrents, o 
masses d’aigua com estanys, llacs, pata-
molls o molleres.

• Cal senyalitzar els traçats i les vies d’accés 
de vehicles de control, avituallaments i
serveis de socors.

• Cal senyalitzar l’emplaçament de punts 
d’observació de pas de corredors i les vies 
d’accés a aquests punts.

• Cal establir un pla d’accés i senyalitzar els 
aparcaments, la circulació de vehicles, els 
canvis de sentit i els llocs no accessibles.

• Els senyals han de ser de material reciclat o 
reciclable, i cal evitar l’ús de pintures i esprais 
i cintes que puguin ser desplaçades pel vent.



9. Sabies que...?

10. Què puc fer per incloure l’acció 
climàtica en el meu esdeveniment?

Més enllà de donar compliment a la normativa 
vigent, de manera voluntària un esdeveniment 
pot contribuir a l’acció climàtica. 

Per fer-ho:

Accedeix a la calculadora per estimar les
emissions de CO2 del teu esdeveniment i
compensa les emissions que generis adquirint 
crèdits de carboni a través del mercat nacional o 
bé a través d’un projecte de reducció d’emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle de crèdits
certificats, com ara el de les Nacions Unides.

Abans de fer el teu proper esdeveniment, preveu 
quines accions pots dur a terme per reduir les 
emissions de CO2 i compensa només les que no 
seràs capaç de reduir.

Si necessites obtenir més informació, pots
contactar amb el Departament de Medi Ambient 
i Sostenibilitat del Govern d’Andorra i amb els 
comuns en el territori dels quals es desenvolupin 
els esdeveniments.

11. Per saber-ne més...

• La Llei 37/2018, de l’esport del Principat 
d’Andorra preveu que les bones pràctiques 
en matèries mediambientals es tenen en 
compte a l’hora d’autoritzar qualsevol
manifestació o pràctica esportiva i de 
donar-hi suport públic.

• La Llei 21/2018, d’impuls de la transició 
energètica i del canvi climàtic preveu que, 
entre els criteris de valoració de projectes 
que aspirin a instruments de finançament 
públics, constitueix un requisit indispensable 
el fet que els beneficiaris disposin d’una
planificació que inclogui les mesures 
necessàries per reduir el seu impacte en la 
generació de gasos amb efecte d’hivernacle. 
Alhora, els articles 50 i 51 creen el mercat 
nacional de crèdits carboni que té caràcter 
voluntari i permet als interessats compensar 
les seves emissions.

• Cal evitar l’afectació sobre els hàbitats 
aquàtics: marges i llera de rius i torrents, o 
masses d’aigua com estanys, llacs,
patamolls o molleres.

• Cal senyalitzar els traçats i les vies d’accés 
de vehicles de control, avituallaments i
serveis de socors.

• Cal senyalitzar l’emplaçament de punts 
d’observació de pas de corredors i les vies 
d’accés a aquests punts.

• Cal establir un pla d’accés i senyalitzar els 
aparcaments, la circulació de vehicles, els 
canvis de sentit i els llocs no accessibles.

• Els senyals han de ser de material reciclat o 
reciclable, i cal evitar l’ús de pintures i esprais 
i cintes que puguin ser desplaçades pel vent.

Fent això, el teu esdeveniment mostra una 
responsabilitat social corporativa que reflexa:

A més es recorda que els contractes de grans 
esdeveniments que es formalitzin amb Andorra 
Turisme, preveuen la compensació de les
emissions de CO2 d’acord amb l’Estratègia ener-
gètica nacional de lluita contra el canvi climàtic.

1. Un compromís social i amb el medi
ambient per la lluita contra el canvi climàtic.

2. Una diferenciació pel valor afegit de
l’esdeveniment i el seu rol exemplar.

3. La capacitat d’innovació de l’organitzador: 
modernitat i millora contínua gràcies als 
plans de reducció d’emissions i d’adaptació.
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Sostenibilitat

Tel.: 875 707

https://www.mediambient.ad
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AD500 Andorra la Vella

https://www.mediambient.ad/calcula-les-teves-emissions
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