Sol·licitud d'autorització d'accés motoritzat al medi rural i natural
Activitat organitzada

Competició esportiva

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm. d'identificació:

Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Lloc i data de naixement:
Carrer / Av. / Plaça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Codi postal i població:

Adreça electrònica:

Escala:

Pis:

Porta:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Concepte, idea i filosofia del projecte

3. Dades organitzatives

T2-2050 18/12/2013

3.1 Durada del projecte. Data inici:__________________
3.2 Nombre de participants:_______________________

4. Data i signatura
Encamp,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

Data final:_______________ Horari:_____________________________

Documentació a adjuntar
 Descripció de l'itinerari o dels recorreguts.
 Descripció de l'activitat i/o proves.
 Mapa de l'itinerari o recorreguts.
 Còpia de la sol·licitud de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada (si escau).
 Còpia del registre de comerç, per a empreses.
 La documentació i assegurança dels vehicles, així com els documents que acreditin que els vehicles han passat la inspecció tècnica.

Legislació aplicable
Ordinació general tributària vigent de la parròquia d'Encamp.
Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada, aprovada el 22 de setembre del 2011 i publicada al BOPA núm. 72, any 23, del
24 de novembre del 2011.
Ordinació reguladora de laccés motoritzat al medi rural i natural, aprovada el 18 de desembre del 2013 i publicada al BOPA núm. 01, any
26, del 2 de gener del 2014.
Article 1. Objecte
Aquesta Ordinació té per objecte establir les normes de regulació de laccés al medi rural i natural de la parròquia dEncamp, i en especial
laccés motoritzat tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb lobjectiu
últim de garantir la conservació del patrimoni natural de la parròquia dEncamp, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat
pública i privada del món rural.
Article 3. Definicions
Als efectes daquesta Ordinació sentén per:
j. Motocicletes de trial: són vehicles motoritzats de dues rodes, proveïts de motor de combustió interna, dun pes inferior a 85 kg,
que poden transportar un sol passatger i amb una alçada del seient a terra inferior a 75 cm.
k. Circulació motoritzada en grup: és la circulació de diversos vehicles motoritzats que, de mutu acord i sense finalitat competitiva,
segueixen el mateix itinerari.
l. Circulació motoritzada organitzada: és aquella promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o un particular que en són
els responsables.
m. Competició esportiva: és la pràctica de proves esportives amb vehicles motoritzats amb finalitats competitives reconegudes
per la legislació vigent.
Article 11. Activitats organitzades i competicions esportives
1. Els particulars, i les empreses inscrites al Registre de Comerç que organitzin o duguin a terme activitats, sortides o competicions esportives
amb vehicles motoritzats als camins i senders de la parròquia dEncamp han dobtenir una autorització expressa del Comú dEncamp.
2. Els recorreguts se senyalitzaran dacord amb lOrdinació de senyalització ditineraris diniciativa privada.
3. La sol·licitud sha de formalitzar als Serveis de Tràmits del Comú dEncamp i shi ha dindicar i adjuntar:
a. els itineraris i/o recorreguts
b. la data, horari i durada de lactivitat
c. el nombre màxim de participants
d. la documentació i assegurança dels vehicles, així com els documents que acreditin que els vehicles han passat la inspecció tècnica
4. La resolució contindrà, entre daltres, lobligació del dipòsit duna fiança que sexecutarà en cas de no procedir a la correcta restauració del medi i
limport el determinarà en cada cas el Comú, segons labast del projecte presentat.
5. En cas de modificacions de lactivitat prevista, shaurà de notificar per escrit de forma prèvia al Comú.
6. El Comú dEncamp pot suspendre provisionalment activitats ja autoritzades o part daquestes per circumstàncies meteorològiques, per incendis o
per altres supòsits justificats per a la preservació del medi. La suspensió pot ser definitiva si per causes imprevisibles sha modificat lestat del terreny
objecte de lautorització i el desenvolupament de lactivitat comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.
7 . El Comú dEncamp es reserva la facultat de revocar lautorització si es constata que lactivitat que sestà duent a terme comporta alteracions en el
medi natural de reparació difícil o impossible.

 El Comú dEncamp us informa que les dades facilitades sincorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat,
on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els
fitxers de dades personals del Comú dEncamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, com a persona interessada pot exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i oposició en els
termes definits per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i amb les excepcions també previstes
per la mateixa Llei.

