
REQUISITS BÀSICS A TENIR EN COMPTE PER LA PRESENTACIÓ D’UNA ACTIVITAT A
L’AGENDA D’ACTIVITATS DEL PARC “APROPA’T AL PARC”:

1. L’empresa /es sol·licitants han d’estar adherides a la Carta Europea de Turisme
Sostenible.

2. L’activitat ha d’estar conduïda per un guia bon coneixedor que hagi realitzat el curs
en el PNMMBT, tenint en compte una ràtio de com a mínim un guia per cada 20/25
persones.

3. L’activitat sempre s’iniciarà seguint la bona pràctica ambiental de l’ecobriefing que ha
d’incloure:

a. Breu presentació del parc natural com a context de l’activitat.
b. Ubicació del lloc del parc a on s’inicia l’activitat. Què es farà i com. Utilitzar el

suport del plànol guia o làmina adequada.
c. Bones pràctiques de comportament respecte la conservació i visita de

l’entorn protegit. Normativa que cal respectar i per què.
4. L’empresa ha de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil necessària.
5. L’organitzador haurà de fer omplir el qüestionari online de valoració de l’activitat als

seus clients i trametre’l al parc en un termini d’una setmana un cop feta l’activitat. El
qüestionari serà enviat prèviament pel parc i les dades de resposta seran incloses en
la memòria mensual que elaboren els serveis pedagògics del parc.

6. El no enviament d’aquest qüestionari d’avaluació significarà la impossibilitat de
repetir qualsevol proposta per part de la mateixa empresa sol·licitant.

En el cas que es presentin un major nombre de propostes i calgui fer una selecció, el parc
les avaluarà tenint en compte els següents criteris:

● Que l’empresa hagi participat en alguna altre formació especialitzada oferida pel
parc i ho pugui demostrar. (Curs per a guies subaquàtics, activitats marines,
informadors, jornada tècnica PATT, formació CETS, etc)

● Que l’activitat proposada promogui el treball en xarxa en el territori a través de la
implicació de diferents empreses Cets o diferents organismes de la administració
participants en els diferents grups de treball.


