
 

 
 

Sol·licitud per a la realització 
de Pedalades- 2018 

 

Data 

 

 

  

Destinatari CONSORCI PARC DE COLLSEROLA 

A l’atenció de Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental. Sra. Sílvia Mampel 

De part de  

Assumpte  

Nom entitat o club sol·licitant:: 
Adreça:                      
Codi postal:  
Ciutat: 
NIF ENTITAT: 
Tl. Contacte: 
Correu electrònic: 
 
Data  sol·licitada per a  l’activitat: 
Horari inici i final: 
Nº persones/participants: 
 
Responsable de l’organització: 
Responsable o persona de contacte durant l’activitat: 
Tl. mòbil durant l’activitat: 
 
Compte on ingressar fiança de 500 €. 
Banc de Sabadell ES 43 0081 1776 06 0001015102 a nom del Consorci del Parc de Collserola. 

 
Per retorn fiança 
Nom entitat bancària: 
Nº compte (20 dígits): 
 
Localització de la ruta proposada, explicació breu. Imprescindible incorporar ruta sobre mapa 
d’activitats (web del parc). http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/autoritzacions-d-activitats 
 

 
 

Vehicles (nº, funció i matrícula): 
Necessitat de clau de cadenat: SI / NO 
DNI, nom de la persona responsable i mòbil:  
 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/autoritzacions-d-activitats


 

 
 

 

Requisits per a la realització de Pedalades al Parc de Collserola i documentació a presentar 

1. El nombre màxim de participants serà de 200 persones.  

2. L’entitat sol·licitant haurà de dipositar abans de realitzar l’activitat, una fiança de 500 €  al nº de compte 

ES43-0081-1776-0600-0101-5102 al Banc de Sabadell a nom del Consorci del Parc de Collserola. 

Aquesta fiança s’haurà d’ingressar abans de realitzar l’activitat i serà retornada via transferència, un 

cop s’hagi  comprovat que l’activitat s’ha dut a terme correctament. 

3. Caldrà indicar les característiques de la prova i el tipus de marxa (puntuable-no puntuable). Adjuntant 

els papers que es presenten a la Federació. 

4. L’itinerari a seguir s’haurà de presentar sobre el mapa de la Xarxa d’ús ciclista del Parc publicat per 

aquest Consorci. 

5. Caldrà adjuntar l’itinerari que estarà referenciat amb GPS. 

6. L’itinerari podrà ser modificat des del Consorci si es considera que la capacitat de càrrega dels camins 

triats o l’hiperfreqüentació d’una part de la ruta, no permet una Pedalada en aquella zona.  

7. S’haurà d’establir una franja horària de sortida de la Pedalada per tal d’evitar l’entrada massiva al Parc. 

8. S’hauran d’especificar els punts d’avituallament al llarg de l’itinerari (contingut, recollida de deixalles). 

9. Especificar el nombre de persones de l’organització i situació així com l’acord amb altres cossos o 

agents de seguretat implicats en l’organització de la Pedalada. 

10.  Si es passa per una finca privada, l’entitat sol·licitant haurà d’aportar document escrit conforme té el 

permís de la propietat. 

11.  No es podran establir màxims horaris en els controls de pas. 

12.  No es podran fer tancaments dels punts de control de pas en base al temps d’arribada. 

13.  S’establirà un temps mínim per fer la ruta. L’entitat sol·licitant haurà de presentar al Consorci, els 

temps dels cinc primers participants.  

14.  L’organització no podrà distribuir xips als participants. 

15.  La senyalització de la ruta s’haurà de fer  amb balises o fites arran de camí. No es permet senyalitzar 

amb plàstic o cartrons sobre la vegetació o al mobiliari del Parc.  

16.  Per avisar la resta d ‘usuaris  del desenvolupament de l’activitat, s’haurà d’advertir amb senyalització a 

l’inici de la ruta, especificant l’entitat organitzadora i l’horari de durada de l’activitat. 

17.  Atès que la Normativa del Parc no permet passar de 20 km/h. en els trams de baixada que es 

considerin, caldrà recordar la prohibició amb senyalització de prohibit passar de 20 km/h.   

 



 

 
 

 

18.  Caldrà incloure la Normativa de pedalades al Parc de Collserola, recollides a les Ordenances del Parc en 

la publicitat i inscripció que es faci de la Pedalada. S’haurà de presentar un exemplar al Consorci. Així 

mateix, s’haurà de donar un full a cada participant en el moment de la inscripció on quedin reflectides 

les característiques i les condicions en què es duu a terme la Pedalada. Aquest full el proporcionarà el 

Consorci del Parc de Collserola. 

19.  A petició de l’entitat sol·licitant es valorarà la viabilitat de l’obertura d’alguns dels cadenats de les 

pistes forestals del Parc. 
 
 
 
 

 
- La inscripció té algun cost? Quin és l’import per participant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sol·licituds d’autorització necessiten una valoració i un tràmit administratiu mínim de 30 dies 
una vegada s’hagi presentat aquesta documentació. 
 
 
 
Les activitats al Parc de Collserola, s’atorguen en estricte compliment de les seves competències com a òrgan 
gestor del Parc i sens perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres organismes i particulars. 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el fitxer automàtic de gestió del registre d’entrada i sortida amb el codi 207337004-P. Així, mateix, s’informa de 
la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els temes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat 
en el Registre del consorci del Parc de Collserola. 


