
COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada
Itinerari temporal

1. Persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:

Nacionalitat:

Carrer / Avinguda / Plaça:

Codi postal i població:

Representant legal:

Bloc:

Núm.:

Núm. de passaport o DNI:

Lloc i data de naixement:

T3
-3

29
, 7

.5
.1

2

Edifici:

Itinerari permanent

Núm.d'identificació:

Escala: Pis: Porta:

Adreça electrònica:

2. Concepte, idea i filosofia del projecte

Nom de la persona de contacte: Telèfon / fax:

4. Data i signatura

Ordino,               d                                            de

Signatura de la persona que sol·licita

3. En cas de sol·licitud d'itinerari temporal

3.1. Durada del projecte. Data d' inici: _____________________________      Data d'acabament ________________________
3.2. Sol·licitud d'accés rodat per col·locar i retirar la senyalització

Vehicle Moto Altres: ____________________



1. Logotip concebut per a la identificació de l'itinerari (a mida real segons art. 4.2b).
2. Memòria descriptiva de l'itinerari (descripció general).
3. Mapa entre 1:25.000 i 1:10.000 (marqueu el recorregut de l'itinerari i els punts de senyalització).
4. En cas que l'itinerari transcorri per diferents parròquies, còpia del registre d'entrada de sol·licitud presentada a la resta de comuns.

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

Legislació aplicable

• Ordinació general tributària vigent de la parròquia d'Ordino.
• Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada.
Article 1  Itineraris objecte de regulació
1. L’abast de la regulació continguda en aquesta Ordinació concerneix, exclusivament, els itineraris d’iniciativa privada que transcorrin per
zona no urbana, de manera que en queden al marge els camins identificats mitjançant el tipus de senyal que consta a l’annex núm. 1 d’aquesta
Ordinació, o bé com a GR o GRP, o bé com a camins comunals o interparroquials.
2. Aquests itineraris, a més de temàtics, poden ser pedestres, eqüestres, de BTT o, en general, destinats a qualsevol altra activitat degudament
autoritzada pel Comú.
3. Al seu torn, aquests camins poden ser temporals o permanents, circumstància que comporta l’existència d’alguna especificitat en la seva
regulació.
S’entén per itinerari temporal el que, com a màxim, es perllonga durant un període de set dies naturals consecutius, i es considera itinerari
permanent el que vagi més enllà d’aquesta durada.

Article 3.5
Un cop presentada la preceptiva sol·licitud, el departament competent en matèria de medi ambient del Comú d’Ordino organitza, en el termini
més breu possible i en funció de la climatologia, una visita de camp durant el decurs de la qual es recorrerà l’itinerari previst a fi de comprovar
in situ la idoneïtat del projecte concebut.
A aquest efecte, es tramet la convocatòria oportuna als promotors de l’itinerari amb una antelació mínima de 8 dies naturals a la data prevista
per fer la visita.
En cas que l’itinerari transcorri pel territori de diverses parròquies, els responsables dels departaments competents en matèria de medi ambient
dels comuns concernits s’han de coordinar a fi d’avaluar conjuntament el projecte presentat.
Durant el decurs d’aquesta inspecció s’han d’avaluar, des d’un punt de vista tècnic, el nombre, l’emplaçament i el tipus de senyalitzacions que
cal emprar pel que fa al marcatge dels itineraris permanents, i la idoneïtat de la senyalització proposada pel que fa al marcatge dels itineraris
temporals.
Al final de la visita de camp s’ha d’aixecar acta de la inspecció efectuada, i l’han de signar tots i cadascun dels assistents.
Article 4.2.
En tot cas, el tipus de senyalització pels itineraris permanents s’ha d’ajustar sempre a aquestes característiques dels seus elements:
a. Suport homologat: fita de fusta tractada (autoclau) de 10 o 12 cm de diàmetre i de 200 cm d’alçada visible.
b. Placa homologada: placa metàl·lica galvanitzada o d’alumini de 9 cm x 10 cm per una placa horitzontal; o de 8 cm x 10,5 cm per una de
vertical amb gravat o en vinil. El gruix, tant en horitzontal com en vertical, ha de ser d’entre 1 i 3 mm. Hi ha de constar únicament el pictograma
identificatiu de la ruta aplicable a la fita o al suport de la senyalització. El color de fons ha de ser Ral 1012 i s’han de deixar 2,5 cm a la part
inferior quan sigui necessari afegir un senyal direccional per impedir possibles confusions.
A l’annex núm. 3 d’aquesta Ordinació hi consta la configuració dels diversos tipus de senyal acceptats.

• Als efectes del que preveu la Llei 15/2006, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-
ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent
no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits @ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú,
la placeta, núm. 1, Ordino.
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