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Model de declaració de compliment de bones pràctiques per dur a terme activitats 
de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins 
espais de Rellevància Ambiental 
 
Nom i llinatges (representant):      DNI:      
Adreça de notificació:       
Localitat:      Codi postal:      Municipi:      
Província:       País:      
Telèfon:       Fax:       
Adreça electrònica:       
 
EXPÒS: que he sol·licitat una autorització per dur a terme l’activitat audiovisual següent: 

 
Nom de l’activitat:       
Tipus de producció o rodatge: 
Nombre total de participants: 
 
Espais de rellevància ambiental 

 Xarxa Natura 2000 (llista de LIC/ZEPA/ZEC):       
 Parc/Paratge Natural:           

(Recordau que dins un espai natural protegit s’ha de disposar de l’autorització de 
l’òrgan gestor) 

Dates: d    /  /     a   /  /      
 
DECLAR: 

1. Que l’activitat es durà a terme amb equipament tècnic portàtil, com ara càmeres 
digitals, reflectors solars o altres mitjans materials senzills. 

2. Que no s’hi emprarà cap decorat ni cap tipus d’instal·lació que requereixi excavació, 
a excepció d’envelats o para-sols desmuntables (de com a màxim 2 x 2 m 
d’ocupació total per resguardar-se del sol o de la pluja). En aquest cas, els envelats 
o els para-sols se situaran en una zona sense vegetació, a una distancia de 6 m com 
a mínim del sistema dunar. 

3. Que no s’hi emprarà cap generador elèctric. 
4. Que l’activitat es durà a terme en horari diürn. 
5. Que no s’hi empraran aparells de reproducció de música ni megafonia ni s’hi faran 

renous que no siguin necessaris per a la comunicació entre els membres del grup. 
6. Que l’activitat es durà a terme entre juliol i febrer (per tant, fora de l’època de 

nidificació d’aus). 
7. Que no s’hi empraran drons o aparells voladors similars. 
8. Que es compliran les condicions que figuren en el revers d’aquesta declaració. 
9. Que en el cas que s’accedeixi a la zona per una propietat privada, es disposa del 

permís del titular de la propietat. 
10. Que en el cas que es produeixi qualsevol incidència o dany al medi natural derivat 

de les activitats es comunicarà immediatament a l’112. 
 

__________________, ______ d _________________ de 20___ 
[Rúbrica] 
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1. Les persones que participin en l’activitat, els equips i els vehicles no han 
d’ocupar ni trepitjar àrees cobertes de vegetació natural. 

2. Els vehicles han de circular en tot moment per camins existents; no han 
d’emprar dreceres ni anar camp a través o per la platja. 

3. Si l’activitat es du a terme a la platja, no s’ha de transitar per les dunes i s’ha 
de respectar una distància mínima de protecció de sis metres en direcció al 
mar des que apareix la primera vegetació dunar.  

4. No s’han de trepitjar les zones inundades. S’ha de respectar una franja de 
50 m de longitud al voltant d’aquestes zones, on no es podrà circular ni 
instal·lar cap element. 

5. No s’ha de fer cap tipus de moviment de terra ni retirar restes de posidònia o 
alga de la vorera de la mar. 

6. No s’ha d’alterar la geomorfologia del terreny, causar erosió del sòl ni recollir 
sediments, roques, minerals o fòssils.  

7. No s’ha de destruir cap exemplar de planta, alga o fong, ni cap resta de planta, 
alga o fong.  

8. No s’ha de molestar cap animal silvestre.  
9. S’han de respectar els elements de senyalització, els de tancament d’àrees per 

a la regeneració de la vegetació (com la dunar) i la resta de béns públics 
instal·lats. 

10. Tots els residus generats durant l’activitat, s’han de recolliran en recipients 
temporals adequats i gestionaran adequadament fora de l’espai protegit, 
vigilant que no s’aboqui o abandoni cap tipus de residu, material o producte 
líquid o sòlid al medi natural, inclosos els residus orgànics. S’ha de prestar una  
atenció especial a la gestió de les piles i les bateries utilitzades en equips 
elèctrics i electrònics, per la seva perillositat.  

11. No s’ha d’emetre música ni utilitzar cap tipus de megafonia, altaveu o sistema 
d’amplificació del so, ni cap altre tipus de font sonora que pugui generar 
molèsties o afectar els animals; només s’han d’emetre els renous estrictament 
necessaris per a la comunicació entre els participants de l’activitat.  

12. No s’ha de fer foc ni llençar objectes inflamables, encesos o no, especialment 
llumins i llosques de cigarretes, material combustible o altres artefactes 
susceptibles de produir un incendi. 

13. S’han de prendre les mesures adequades de prevenció dels incendis forestals, 
d’acord amb el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes 
sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles 
d’incrementar el risc d’incendi forestal. 

14. Una vegada hagi acabat l’activitat, la zona d’actuació s’ha de deixar en les 
mateixes condicions en què s’ha trobat.  

15. Els promotors són els responsables de garantir el compliment de totes les 
condicions ambientals de desenvolupament de l’activitat.  

 


