
Formulari de sol·licitud d’autorització d’activitat al Parc Natural de Collserola 

Abans d’iniciar el tràmit llegiu detingudament els requisits i condicionants per a les activitats que s’autoritzen al Parc Natural 
de Collserola que trobareu a https://www.parcnaturalcollserola.cat/autoritzacions-dactivitats/ 

Dades de l’entitat sol·licitant 
Entitat / empresa sol·licitant NIF-CIF 

Adreça postal Codi postal Municipi 

Nom i cognoms de la persona sol·licitant Càrrec dins l’entitat / empresa 

Telèfon Telèfon de contacte durant l’activitat Correu electrònic 

Descripció de l’activitat sol·licitada 
Nom de l’activitat Número participants Horari de l’activitat 

Inici:             Final: 

Activitat puntual   
Data de realització: 

Data alternativa en cas d’anul·lació: 

Activitat no puntual   
Primera data de realització: 
Altres dates (separar dates amb una coma (,))

Tipologia d’activitat 

Subtipologia (només act. a peu) 

Altres característiques (marqueu les que s’ajustin a la vostra activitat) 

Descripció de l’activitat 
Indiqueu, en cas de ser diferent, l’horari de preparació i recollida. Si existeixen documents explicatius podeu annexar-los a la sol·licitud. 

Infraestructures temporals 
Indiqueu, si s’escau, les infraestructures temporals que implicarà la realització de l’activitat: carpes, equips de so, espais d’aparcament, senyalització, foc 
(descripció del tipus de foc, condicions i finalitat). Caldrà adjuntar un croquis amb la localització dels elements indicats (format PDF, JPG o PNG)

Espai web on es difon l’activitat: Els participants han d’abonar algun cost d’inscripció? 
☐ Si. En cas afirmatiu indiqueu l’import:

 Núm. registre 

mdonoro
Texto escrito a máquina
* Utilitzeu la tecla control (Ctrl) per marcar més d'una opció 



Lloc de realització (trieu una de les tres opcions) 

☐ Itinerari per la xarxa de camins autoritzats (a peu o en bicicleta)

Localització: 
Si l’itinerari és el mateix que vàreu realitzar en edicions anteriors, indiqueu el nom de l’activitat i la data, i si ho 
sabeu, el número d’autorització:  

Els itineraris han de transcorre per la Xarxa de camins autoritzats. És important que us assegureu que la vostra proposta va 
resseguint aquesta xarxa. En cas contrari no serà acceptada ni tramitada. Podeu visualitzar i descarregar el mapa, tant per activitats 
a peu com per activitats en bicicleta, en diferents formats a https://www.parcnaturalcollserola.cat/autoritzacions-dactivitats/ 
Recordeu que, en el moment de fer la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi l’arxiu del traçat de l’itinerari en format kml, kmz, gpx, o shp. Si 
heu publicat l’itinerari al vostre web o a un web especialitzat podeu indicar aquí la URL de descàrrega:  

☐ Punt del Parc Natural de Collserola (aplecs, trobades, activitats de lleure)
Localització: UTM X UTM Y 

Podeu trobar la coordenada del punt fent servir l’eina de l’IGCC VISIR 2.0 o des de qualsevol altre visor de mapes. Si heu creat un 
mapa de localització a un web especialitzat (googlemaps, instamaps...) podeu indicar aquí la URL de visualització: 

☐ Al voltant d’un punt del Parc (curses d’orientació)

Localització: UTM X UTM Y 

Podeu trobar la coordenada del punt fent servir l’eina de l’IGCC VISIR 2.0 o des de qualsevol altre visor de mapes.  
Caldrà que adjunteu a l’autorització un mapa amb l’àrea on es realitzarà la cursa i la localització de les fites, que en cap cas podran 
situar-se a fora dels camins. Si heu creat un mapa de localització a un web especialitzat (google maps, instamaps...) podeu indicar 
aquí la URL de visualització:  

Municipi/s del Parc Natural de Collserola on es realitza l’activitat 
☐ Barcelona
☐ Cerdanyola del Vallès
☐ El Papiol
☐ Esplugues de Llobregat
☐ Molins de Rei

☐ Montcada i Reixac
☐ Sant Cugat del Vallès
☐ Sant Feliu de Llobregat
☐ Sant Just Desvern

Sol·licitud de clau per accedir als camins tancats al trànsit rodat 
Motiu Núm. claus* Persona autoritzada DNI/NIF 

Telèfon contacte Núm. vehicles   Matricula/es del/s vehicles (separeu les matrícules mitjançant una coma (,))

* màxim 2 claus per sol·licitud. ** Si voleu indicar més d’una persona autoritzada cal que adjunteu a la sol·licitud un llistat nominal amb el
nom i DNI de les mateixes.
Observacions 
Anoteu les observacions que creieu oportunes. 



Pagament de preus públics: 

- Algunes activitats impliquen el pagament d’una fiança. El sol·licitant, un cop validada la sol·licitud, rebrà una 
carta de pagament i tindrà 10 dies per satisfer-la mitjançant transferència bancària. Un cop feta, s’emetrà i 
notificarà l’autorització.  El retorn de la fiança es realitzarà durant els 15 dies posteriors a l’activitat, previ informe 
tècnic i al mateix compte des del qual s’hagi efectuat la transferència.

- Els preus públics vigents estan disponibles a https://www.seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola/govern-obert-i-
transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals 

Legislació aplicable 

Tingueu presents les normatives i reglaments següents a l'hora de preparar la vostra activitat al Parc Natural: 

- Ordenances del Parc, aprovades l’any 2000.
- Decret 56/2003, del 20 de febrer pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural. Especialment les

obligacions recollides a l’article 7. 
- Decret 148/1992, del 9 de juny, que regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar a la

fauna salvatge
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

També caldrà el compliment, depenent de les condicions de l’activitat, de les diferents Lleis i Reglaments vinculats a 
l’organització d’activitats esportives i/o de lleure 

Permisos i documentacions especials 

Les autoritzacions d'activitats per part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola s'atorguen en estricte 
compliment de les seves competències com a òrgan gestor del Parc Natural i sens perjudici de les autoritzacions que 
puguin correspondre a altres organismes i particulars. En aquest sentit:  

- Permís de foc:
En caràcter general, entre el 15 de març i el 15 d'octubre queda totalment prohibit en els terrenys forestals i en 
la franja de 500 metres que els envolta encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat. Si de manera excepcional es 
vol  realitzar foc durant aquest període cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya.
Entre el 16 d’octubre i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja 
de 500 metres que els envolta ho han de comunicar prèviament al DARPA (es pot tramitar a l’Ajuntament 
corresponent del municipi on es vol fer el foc) i en el cas del Parc Natural de Collserola, sol·licitar a més, 
autorització de l’ens gestor.
En ambdós casos caldrà fer arribar el permís o comunicació realitzada al Consorci com a documentació annexa a 
la sol·licitud.
Més informació i tramitació a: www.agricultura.gencat.cat

- Tall de carreteres: En cas que l’activitat impliqui el tall d’una o més carreteres caldrà sol·licitar permís al Servei 
Català de Trànsit: www.transit.gencat.cat

- Ús de drons: El Parc Natural de Collserola està dins l’àrea CTR d’influència i seguretat de l’aeroport d’El Prat i de 
Sabadell. En cas que es vulgui fer ús de drons, caldrà demanar un permís especial a AESA, Agència Estatal de 
Seguretat Aèria a més de l’autorització expressa del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

- En cas d’activitats multitudinàries en punts del Parc (aplecs) l’organització ha de disposar d’un pla d’evacuació. 

Indiqueu si la vostra activitat necessita d’algun permís o documentació especial: 

☐ Comunicació de foc (indicar a l’apartat infraestructures una descripció del tipus de foc, condicions i finalitat.
☐ Autorització de foc
☐ Tall carreteres
☐ Permís d’AESA per a ús de drons dins Espai Aeri Controlat
☐ Pla d’evacuació
☐ Altres permisos sol·licitats: _____________________________



Tramitació 

Un cop omplert el formulari trameteu-lo electrònicament mitjançant el procediment d’instància genèrica disponible a la Seu 
Electrònica del Consorci juntament amb els documents requerits segons l’activitat sol·licitada. 

• Itinerari a peu o en bicicleta: arxiu de l’itinerari (track) en format kml, kmz, gpx o shp.
• Cursa d’orientació: mapa on s’indiqui la zona de la cursa i la localització de les fites. Si feu servir una eina en 

línia per fer el mapa podeu indicar l’adreça web (URL) a l’apartat específic d’aquest formulari.
• Si està previst instal·lar infraestructures temporals (carpes, megafonia,...) o fer foc caldrà aportar un croquis 

de la localització d’aquest elements.
• Qualsevol documentació que complementi la informació indicada a aquest formulari 

Terminis i drets del sol·licitant 

En el termini de 10 dies rebreu una comunicació on s’indicarà l’inici del procediment, el número de seguiment de la 
sol·licitud i els terminis de resolució. El tràmit no s’iniciarà fins que no s’hagi lliurat tota la documentació sol·licitada.

Totes les comunicacions que es generin durant el procediment es trametran via e-NOTUM, servei de notificacions 
electròniques del Consorci AOC, que garantirà la posada a disposició i l’accés al seu contingut mitjançant el correu 
electrònic indicat al formulari de sol·licitud. 

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, us informem que les dades 
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments de titularitat del Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola amb la finalitat de realitzar el tràmit sol·licitat, tret que ens manifesti el contrari. Us informem que 
s’enviarà una còpia de l’autorització sol·licitada als cossos de seguretat dels municipis on transcorri l’activitat.  

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant 
un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Carretera de l’Església, 92. 08017 BARCELONA o bé 
enviant-ho per instància genèrica a la seu electrònica del Consorci: https://www.seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola 
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