
És imprescindible portar aquest document i el DNI o NIF a l’hora de realitzar l’activitat. El fet de tenir la resolució favorable per poder fer el descens de barrancs 

NO DÓNA DRET a circular per la pista de Sadernes durant el període de regulació de l’accés motoritzat 

Protecció de dades personals: De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 

informem que les vostres dades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat.  

 SOL·LICITUD DE DESCENS DE BARRANCS A L’ALTA GARROTXA 

PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms: NIF/CIF/Passaport: 

Domicili: Població:  Codi Postal: 

Telèfon: Correu electrònic: 

ENTITAT (Omplir només si correspon) 

Nom de l’entitat: CIF: 

Domicili: Població: Codi Postal: 

Telèfon: Correu electrònic: 

EMPRESA/AUTÒNOM  (Omplir només si correspon) 

Nom de l’empresa: CIF: 

Domicili: Població: Codi Postal: 

Telèfon: Correu electrònic: 

INFORMACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA:  Es requereix la següent informació per possibles salvaments i rescats en el medi 
natural i en llocs de difícil accés que pogués succeir en la vostra sortida. 

 En cas d’emergència podeu avisar a amb número de telèfon 

 És la primera vegada que feu aquest descens? Si No 

 Hi ha algun/a menor d’edat en el grup? Si No 

 Quin nivell d’experiència té el grup de mitjana? Baix Mig Alt 

 Es disposa d’assegurança per fer l’activitat? Si No 

REDB_ 



És imprescindible portar aquest document i el DNI o NIF a l’hora de realitzar l’activitat. El fet de tenir la resolució favorable per poder fer el descens de barrancs 

NO DÓNA DRET a circular per la pista de Sadernes durant el període de regulació de l’accés motoritzat 

Protecció de dades personals: De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 

informem que les vostres dades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat.  

SOL·LICITO autorització per realitzar el descens de barrancs segons s’especifica a continuació: 

Data del descens: 

Nombre de monitors 
o guies (Si és el cas)

      Nombre de 
    Participants Totals  Barranc / Torrent 

Declaro que assumeixo les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de l’activitat sol·licitada (de conformitat amb 
la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Article 35) 

Nom i Cognoms: 

DNI: 

Signatura del responsable de l’activitat 

REDB_ 

Observacions (respecte el nombre de participants totals en el barranc de la Muga): 

Data de la sol·licitud: 
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