DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D’ESPELEOLOGIA A LES ZEC INCLOSES EN EL PLA DE GESTIÓ
NATURA 2000 DE COVES
,
núm.
municipi
telèfon
adreça electrònica

i

domiciliat

amb

a
codi postal

DNI/Passaport
del

província

fax

Expòs,

- Que he sol·licitat una autorització per a la realització de l’activitat d’espeleologia:
Terrestre
Projecte científic o d’exploració *
Espeleobusseig
Tasques de gestió promogudes per l’Administració
-

Que la sol·licitud és per a l’accés a la cavitat ZEC núm.
, pel dia
de
de 20

, anomenada

* En el cas que l’activitat d’espeleologia s’integri en un projecte científic o d’exploració informat
favorablement per la direcció general, aquesta declaració responsable té una vigència d’un any, per al
projecte concret.
Declar,

1. Que tinc coneixement i experiència en el desenvolupament de l’espeleologia, així com la
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

formació tècnica específica necessària per a la seva pràctica.
Que soc conscient dels riscos que suposa l’espeleologia, i que els assumeixo en total
responsabilitat.
Que disposo de l’equip de prevenció i seguretat necessaris per a dur a terme l’activitat
sol·licitada.
Que disposo d’una targeta federativa o assegurança independent que em cobreix la
realització de l’activitat, així com el rescat i salvament en cas d’ accident.
Que eximeixo al Govern de les Illes Balears de qualsevol responsabilitat sobrequalsevol dany
o perjudici que pugui patir durant l’activitat d’espeleologia.
Que compliré amb les condicions que se m’exigeixin a l’autorització.
Que respectaré en tot moment l’entorn que m’envolta, evitant qualsevol impactenegatiu
sobre la biodiversitat biològica, geològica i la qualitat del hàbitat.
Que en el cas d’accedir al lloc per una propietat privada, compto amb el permís del
titular de la propietat.
Que no estic fent una explotació turística d’aquesta cavitat i que per tant, no he cobrat ni he
pagat per dur a terme aquesta activitat.

I per a que consti, signo a continuació
,a

de

de 20

Signat:

DIRECCIÓ GENERAL D’ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol) 07009
Palma
Tel. 971 17 66 66

