ANNEX II
Sol·licitud d’autorització per a proves i competicions esportives i activitats
esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques
SOL·LICITANT (persona física o jurídica):
Nom i llinatges (representant):
Adreça de notificació:
Localitat:
Codi postal:
Província:
Telèfon:
Adreça electrònica:

DNI:
Municipi:
País:
Fax:

EXPÒS: que vull dur a terme l’activitat esportiva que figura a continuació.
Nom de l’activitat:
Dates: de / /
a / /
Nombre total de participants:
Espais de rellevància ambiental
Xarxa Natura 2000 (nombre de LIC/ZEPA/ZEC):
Parc/Paratge Natural:
Aquesta activitat ha estat autoritzada en anys anteriors:
Sí
No
S’introdueixen canvis de traçat respecte a l’activitat ja autoritzada:
Sí

No

Documentació adjunta:
Descripció de l’activitat amb el contingut de l’epígraf 2.1.a de la Circular
Document ambiental amb el contingut de l’epígraf 2.1.b de la Circular
Altres:
SOL·LICIT:
L’autorització / La resolució d’afecció corresponent per dur a terme proves i competicions
esportives i activitats en espais de rellevància ambiental i finques públiques.

__________________, ______ d _________________ de 20___
[Rúbrica]
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ANNEX III
Descripció de la prova esportiva
Nom de la cursa:
Dates:
Termes municipals per on transcorre:
Tipus:
Cursa a peu
Cursa en bicicleta (BTT)
Nombre màxim de corredors:
Quilòmetres del traçat i perfil:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Temps estimats de pas:
Nombre de personal de suport:
Nombre de vehicles associats a la cursa:
Tipus de vehicles:

S’hi adjunta perfil:

Sí

No

Plànol d’ubicació:

Sí

No

Pla de seguretat i mitjans mèdics, de protecció civil i de mobilitat
Adjunt:
Sí
No
Nomenament del supervisor ambiental:
Tipus de vies per on transcorre la cursa i longitud de cada tipus (km):
Pistes pavimentades:
Pistes de terra:
Camins de carro i de ferradura:
Xarxa de senders de l’espai protegit:
Senders de gran recorregut (GR):
Altres que figuren en l’inventari de camins aprovat (si n’hi ha):
Tipus de senyalització, període d’instal·lació i retirada:

Localització i tipus dels punts d’avituallament i control:
Cartografia específica en una escala que permeti la identificació
clara del traçat:
Pla de neteja i programa de gestió de residus i control de
l’autoavituallament:
Pla de comunicació ambiental:
Carta de compromís ambiental vinculant:
Traçat digital de la cursa i dels punts d’avituallament i voluntariat:
Previsió de mesures de comunicació amb l’Administració
ambiental:

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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