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NORMES D’ÚS EXCLUSIU PER A L’ ÀREA DE CIRCULACIÓ DE LLEURE, ESPORT I 
PRÀCTICA DE BIKETRIAL I TRIAL: 
 

a) Preferència de pas pels vianants i ciclistes. 
b) Respectar la fauna i la flora exclusives o autòctones d’aquest entorn.  
c) Circular amb identificació del vehicle (adhesiu autoritzat) i el carnet del Moto 

Club Costa Brava amb la quota de l´any en curs abonada. 
d) Els usuaris han de circular exclusivament per a sectors i/o itineraris  

senyalitzats, mai fora d’ells, respectant els sectors prohibits indicats. 
e) La circulació ha de ser lenta, màxim 10km/h. 
f) Els vehicles i els usuaris d’aquesta àrea han d’estar registrats al Moto Club 

Costa Brava que administra i manté aquesta àrea de trial. 
g) Els vehicles han de ser exclusivament de Trial. Completament prohibit circular 

amb motocicletes tipus: PITBIKE, CROSS o ENDURO i els menors de 18 anys 
amb llicencia de l'any en curs.  No es pot circular en aquesta àrea sinó es 
reuneix els requisits mínims de circulació; matriculació, assegurança vigent i 
control del soroll. Els usuaris han de circular amb casc i les proteccions 
corresponents a cada activitat.  

h) No es responsable ni el Consistori Municipal ni el Moto Club Costa Brava dels 
danys personals o materials que es produeixin a la pràctica esportiva d’aquesta 
àrea. 

i) Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. Excepte en les activitats de 
l’escola o cursets de Trial. 

j) Es podran realitzar proves esportives autoritzades i organitzades pel Consistori 
Municipal i pel Moto Club Costa Brava. 

k) Només es podrà circular els caps de setmana i festius en grups de 12 
motocicletes, la resta de setmana s’haurà  de comunicar al Moto Club Costa 
Brava. Això serà excepcional en quan hagin proves de trial, cursets i trobades 
organitzades per el Moto Club Costa Brava. 

l) L’incompliment d’aquestes normes podran donar lloc a una denúncia i a la 
seguida prohibició de circular per a aquesta àrea.  

m) El soci del Moto Club Costa Brava amb dret d’accés a l’àrea de Trial podrà 
accedir amb els seus fills menors de 12 anys de forma gratuïta, els fills menors 
de 18 anys hauran de ser socis del Moto Club Costa Brava i estan exempts  de 
pagar la quota de l’àrea de Trial. Les inscripcions de fills o parelles del soci 
majors de 18 anys tindran un descompte de 50% a la quota d’accés a l’àrea de 
Trial. 

 


