Sol·licitud d'organització de grans esdeveniments en el medi natural

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:

NIA o NRT:

Nacionalitat:

Núm. document identitat:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon:

 Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
....................................................i/o a l'adreça electrònica.....................................................................................................................................................

2. Responsable o direcció ambiental
Nom i cognoms o raó social:

NIA o NRT:

adreça electrònica:

Telèfon:

3. Descripció de l'esdeveniment
Nom de l'esdeveniment:
Nombre de participants i organització:  menys de 300

 igual o superior a 300, indicar quants (aprox.)

Emplaçament:  La Massana  Ordino  Canillo  Encamp  Andorra la Vella  Sant Julià de Lòria  Escaldes-Engordany
Afectació a zones sensibles:  Espai protegit PN Sorteny
Afectació fauna salvatge autòctona:

 Si

 Espai protegit PN Comapedrosa (*)

 Espai protegit VMPC

 No

Període de realització
Data inici:

Data acabament:

Horari inici:

Horari fi:

(*) Sol·licitud

d'autorització per a dur a terme un ús o activitat autoritzable a l'interior del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa
(1)

4. Senyalització de l'esdeveniment
 Senyalització de l'itinerari
 Punts de control:

Nota:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Zones d'avituallament:
 Sortida i arribada:

(2) :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(1) Indiqueu el material utilitzat
(2) S'ha de presentar la Sol·licitud

d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada,

 Zones d'aparcament:
 Zones de públic:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Altres
 Accés amb vehicles motoritzats (2)

 Encesa de Foc (2)

 Tala d'arbres i/o brancada

 Acampada (núm. de tendes):

 Vol d'helicòpter

 Altres:

6. Data i signatura
La Massana,

d

del

Signatura del sol.licitant

Documentació a adjuntar
Per a menys de 300 participants
• Memòria descriptiva de l'esdeveniment on s'indiqui el tipus de senyalització, els punts i tipologia per a la recollida de residus, els punts i
tipologia de serveis sanitaris i la planificació de vol d’helicòpter, si escau.
• Plànol a escala 1:25.000 on s'indiqui la zona afectada, l'itinerari principal i itineraris alternatius, els punts d’avituallament, els punts de
control de pas, les zones de sortida i d'arribada i less zones d’aparcament i d’observació de públic.
Per
• a 300 o més participants
Memòria descriptiva redactada per la Direcció Ambiental on s'indiqui el tipus de senyalització, els punts i tipologia per a la recollida de
residus, els punts i tipologia de serveis sanitaris, la planificació de vol d’helicòpter, si escau, així com la identificació i la ubicació de les zones
sensibles i la descripció de l’estat inicial, l'estudi dels efectes sobre el medi, els plans de restauració i de vigilància ambiental i l'avaluació de
l’impacte ambiental (en cas que l'esdeveniment pugui afectar espais naturals protegits o espècies amenaçades).
• Plànol a escala 1:25.000 on s'indiqui la zona afectada, l'itinerari principal i itineraris alternatius, els punts d’avituallament, els punts de
control de pas, les zones de sortida i d'arribada i les zones d’aparcament i d’observació de públic.
En tots els casos
• Enllaçar el track i el mapa en format digital.
• Document acreditatiu d'autorització en el cas que la persona que signi la sol.licitud no sigui càrrec representatiu o no tingui poders ins crits al Registre de Societats, o document acreditatiu d'autorització per efectuar aquest tràmit en el cas que el sol.licitant actuï en nom i
representació d'una altra persona.

Informació complementària
• Per a més informació, consulteu la "Guia d’aplicació del Reglament de grans esdeveniments en el medi natural".

Legislació aplicable
• Ordinació tributària de la parròquia de La Massana
• Llei 7/2019 de conservació del medi natural, de biodiversitat i del paisatge del 7 de febrer de 2019, publicat al BOPA núm. 22, del 27 de
febrer de 2019.
• Reglament de grans esdeveniments en el medi natural del 29 de setembre de 2021, publicat al BOPA núm. 104, del 6 d'octubre de 2021.
• Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de La Massana, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés i certificació sempre que la legislació vigent no
disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic lamassana@lamassana.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici de l'edifici
administratiu del Comú, Av. Sant Antoni, núm. 29, AD400 - La Massana.

