Evita les activitats que provoquen erosió, no faces
reguerons al voltant de la tenda, ni aparques el
cotxe dins del bosc.
Utilitza només l’espai necessari per a la tenda,
si ocupes més superfície, és en detriment de la
resta d’usuaris.

Els animals domèstics poden molestar la fauna i
altres visitants, porta el teu gos sempre lligat.
Valencià

Parc Natural de Penyagolosa
parque_penyagolosa@gva.es
Oficina Tècnica
Tel. 964 76 08 38

Senda Verda

senda_verde@vaersa.org
Tel. 964 35 88 44
www.cma.gva.es/sendaverde
El control de l’acampada es realitza a la caseta situada a l’entrada al
Parc Natural, oberta de març a novembre.
Per a més informació, telefona al 012.
Per a més informació i horaris de visita:
http://parquesnaturales.gva.es
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Bones
Pràctiques
Mediambientals

Quan arribes a la teua destinació, aparca el vehicle
i descobreix caminant els secrets del bosc. Recorda
que està restringida la circulació de vehicles de
motor per pistes forestals. (Decret 8/2008, de 25
de gener, del Consell, art.4)

Mantín l’entorn net: redueix i recicla els teus
residus; trobaràs contenidors de reciclatge al
voltant del Parc i als pobles de l’entorn.

El foc només està permés a les zones habilitades
per a aquest fi. El càmping-gas, utilitza’l només
en aquestes zones. En dies de perill màxim
d’incendis
forestals,
trobaràs
clausurades
aquestes instal·lacions; respecta-ho, per la
seguretat de tots.
La zona d’acampada El Planàs es troba ubicada
dins del Parc Natural de Penyagolosa, protegit
per l’Administració per la diversitat d’espècies i
la bellesa dels seus paisatges.
Aquestes bones pràctiques van enfocades a les
persones que tenen el privilegi de poder acampar
en un medi natural i poden gaudir d’aquest
entorn únic a la Comunitat Valenciana, protegint
i salvaguardant els recursos naturals d’aquest
espai tan vulnerable.
La zona d’acampada i els campaments estan
coordinats pel programa Senda Verda de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge, el qual s’encarrega de gestionar-los
i mantenir-los.

Fes un ús responsable de l’aigua. Tanca l’aixeta
quan t’ensabones o escures. No utilitzes el wàter
de paperera i estira la cadena sols quan calga.
Avisa’ns si detectes alguna avaria.

Evita l’ús d’electrodomèstics i aparells generadors
de soroll: ràdio, cassets, TV... respecta el descans
dels altres.

