COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud per realitzar activitats al parc natural de la vall de Sorteny o al
medi natural
1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Núm. de passaport o DNI:

Nacionalitat:
Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Població:

Porta:

Escala:

Pis:

CP:

Telèfons:

Adreça electrònica:
Telèfons:

Persona de contacte:

2. Descripció de l'activitat
Emplaçament de l'activitat:

Resta de la parròquia, lloc: ................................................................

Parc natural de Sorteny

Accés amb vehicle motoritzat(1)

Foc de campament

Pràctica de l'alpinisme (1)

Acampada. Núm. tendes ..............

Tala d'abres i/o de brancades

Activitat de guia/acompanyant (1)

Implantació d'arnes/ruscs. Nombre .........

Treballs científics d'investigació(1)

Pràctiques esportives de competició (1)

Altres .....................................................................................................................................................................................................................
Període de realització:
Data d'inici ....................................... data d'acabament ...................................................... horari .................................................................
Detall de l'activitat:

(1) Només a Sorteny

3. Data i signatura
Ordino,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
En cas de sol·licitar implantació d'arnes, cal presentar còpia del Registre d'explotacions agràries del departament d'Agricultura de Govern.
En cas de sol·licitar l'activitat de guia/acompanyant i no estar acreditat per l'Òrgan de gestió del parc, memòria explicativa de l'activitat
desenvolupada (art.21 del pla rector del parc natural de la vall de Sorteny).

Informació complementària
L'òrgan de gestió del parc natural de la vall de Sorteny o el departament d'Agricultura i Medi Ambient podrà demanar informació addicional
sobre l'activitat sol·licitada.
L'organ de gestió del parc natural de la vall de Sorteny o el departament d'Agricultura i Medi Ambient podrà establir limitacions addicionals
sobre la forma o la intensitat amb que s'hagi de practicar l'activitat autoritzada, aixi com els mecanismes de control que s'exerciran en cada
cas.
En cas de silenci administratiu, s'entendrà que la sol·licitud queda denegada.

Legislació aplicable

T3-330, v 3.05.2013

Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny de data 31 de maig de 2012, publicat al BOPA núm. 26 de 6 de juny de 2012
Ordinacions reguladora de determinades activitats al parc natural de la vall de Sorteny de data 31 de maig de 2012, publicat al BOPA núm.
26 de 6 de juny de 2012.
Ordinació de modificació de l'Ordinació reguladora de l'accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la parròquia
d'Ordino del 26 maig del 2011, publicada al BOPA núm. 36 de 8 de juny de 2011.
Ordinació reguladora de la higiene pública i protecció ambiental de data 28 de març de 2013, publicada al BOPA núm. 17 de 10 d'abril de
2013.

