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NORMES D'ACCÉS DELS VISITANTS A LA SENDA TELESFORO 
BRAVO (RAMBLETA-PIC DEL TEIDE) 

 

1.- S'entén per visitants, en aquestes normes, les persones que de manera individual o col·lectiva, de 

manera espontània o organitzada, accedeixen al Parc Nacional del Teide amb la finalitat principal de 

gaudir de les seves belleses, valors ecològics, condicions de naturalitat i alta qualitat ambiental. 

Queden excloses d'aquestes normes les persones que desenvolupen activitats en el Parc Nacional 

per motius de treball, d'estudi, per a la prestació de serveis públics o per altres raons degudament 

justificades, sempre que estiguin autoritzades per l'Administració del Parc Nacional per al 

desenvolupament de la seva activitat.  

2.- La senda Telesforo Bravo constitueix l'única via permesa, amb autorització prèvia, d'accés normal 

al Pic del Teide i el visitant no estarà autoritzat a abandonar-la. 

3.- La capacitat de càrrega màxima admissible d'aquesta senda en un instant donat és de 50 

persones, per la qual cosa en cap moment podrà autoritzar-se la presència de més de 50 visitants 

simultàniament. 

4.- La capacitat de càrrega màxima admissible en un instant donat en el tram de la senda que 

s'endinsa i voreja el cràter és de 10 persones, per tant en cap moment es podrà permetre la 

permanència en aquest tram de més de 10 visitants simultàniament. 

5.-No s'autoritza al visitant la circumval·lació completa del cràter ni l'entrada en aquest per estar 

declarat com a Zona de Reserva. 

6.- Per part de l'Administració del Parc Nacional es delimitarà i senyalitzarà adequadament el 

començament i fi de la senda. 

7.- Per accedir a la senda Telesforo Bravo es requerirà autorització de l'Administració del Parc 

Nacional, qui emetrà, si escau, el corresponent permís d'accés. 

8.- El permís d’accés al Pic del Teide el podrà tramitar directament cada interessat, qui podrà així 

mateix demanar la inclusió en el corresponent permís d'un nombre màxim de 9 acompanyants. 

9.- Per un millor control dels grups, s'establiran trams horaris de dues hores per realitzar l'activitat 

sol·licitada, que el sol·licitant haurà d'escollir. Els trams es fixen en: 

De 9:00 a 11:00 hores. 

De 11:00 a 13:00 hores. 

De 13:00 a 15:00 hores. 
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De 15:00 a 17:00 hores (s'adverteix, principalment a les persones que trien aquest tram, de l'horari de 

funcionament del telefèric; és habitual que les últimes cabines baixen sobre les 16:30 hores i fins i tot 

abans, sobretot en hivern). 

Un mateix sol·licitant no podrà sol·licitar més d'un tram horari en la mateixa data i més d'un permís en 

la mateixa setmana (un cada set dies), llevat que per motius tècnics o meteorològics el telefèric o la 

senda hagin estat tancats més de tres dies seguits, fet que fa impossible la pujada al Pic del Teide en 

la data sol·licitada inicialment. 

10.- El permís es pot tramitar de la manera següent: 

A través d’Internet en el web que ha habilitat l'Organisme Autònom Parcs Nacionals, i més 

concretament en la seva Central de reserves http://www.reservasparquesnacionales.es 

En l'oficina administrativa del Parc Nacional del Teide es podria arribar a utilitzar aquest mateix mitjà 

(Internet) per tramitar els permisos, però el Parc Nacional quedaria exempt de tota responsabilitat si 

no hagués possibilitat d’accés o disponibilitat de mitjans per realitzar aquest tràmit en un moment 

donat. 

Les tramitacions de permisos podran realitzar-se fins a les 14:00 hores del dia anterior en el qual 

s’estigués interessat. 

En tot cas, l'obtenció de permís està lògicament supeditada a la disponibilitat de places. 

11.- El permís s'atorgarà per un dia concret i un tram horari determinat a elecció del sol·licitant, 

sempre que no sobrepassi la capacitat de càrrega i es respectin les condicions assenyalades en les 

presents Normes, especialment en els punts 3, 8 i 12. 

Com que accedeix un gran nombre de visitants a través del telefèric, i atès l'elevat nombre de dies al 

llarg de l’any que aquest no es troba operatiu per raons tècniques o climatològiques, es podrà utilitzar 

aquest permís el primer dia -i només aquest- en què el telefèric torni a trobar-se operatiu a partir de 

l'especificat en la sol·licitud. No obstant això, aquesta excepció només tindrà vigència durant el 

còmput total de tres dies comptadors a partir de l'especificat en la sol·licitud, aquest inclusivament, 

encara que les condicions climatològiques no haguessin variat i el telefèric romangués tancat. En el 

cas que per aquesta circumstància s'arribés a produir la situació que concorreguessin en un mateix 

dia i tram horari un nombre superior de persones a les permeses segons especifica el punt 3, tindran 

preferència d'accés aquells sol·licitants i acompanyants d'aquests en el permís dels quals figuri el dia 

en curs, mentre que les persones que per les raons dalt esmentades no van poder accedir al Pic del 

Teide el dia especificat en el permís, hauran d’esperar que el personal del Parc Nacional els permeti 

l’accés a la senda Telesforo Bravo, quan s'hagi arribat a la capacitat de la càrrega assenyalada en el 

punt 3 de les presents Normes. 

12.- Es reserven fins a un màxim de trenta (30) places en el primer tram horari (9-11) i unes altres deu 

(10) places en el tercer tram horari (13-15), que podran ser sol·licitades per les empreses de turisme, 
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o professionals autònoms dedicats a la realització de rutes guiades, que estiguin radicades o tinguin 

oficina en l'illa de Tenerife i els guies de les quals disposin de la titulació oficial atorgada pel Govern 

de Canàries i a més tinguin l'acreditació de coneixements per exercir de guia en el Parc Nacional del 

Teide, que atorga el Patronat d'aquest espai protegit. A aquest efecte, s'establirà un Registre en què 

es podran inscriure les empreses i guies que compleixin les condicions anteriors. 

El permís es concedirà per a un guia i fins a un màxim de 19 acompanyants per al tram horari i dies 

concrets, encara que per a aquest contingent no serà d'aplicació la segona restricció especificada en 

l'últim paràgraf del Punt 9 de les presents Normes.  

El personal de l'empresa que gestioni aquests permisos i aparegui com a sol·licitant es 

responsabilitzarà de la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud i el guia serà responsable 

de la totalitat de les persones que realitzin l'activitat. Els guies que cometin una infracció a la 

normativa del Parc Nacional o per negligència permetin que la cometin els seus acompanyants, seran 

exclosos del Registre anteriorment esmentat durant un període d'un any. 

13.- S'estableix l'obligatorietat per a tots i cadascun dels figurants en el permís de portar l'original o 

còpia vàlidament compulsada del D.N.I., passaport o altre document oficial d'identitat, en accedir a la 

senda Telesforo Bravo, i serà obligatori mostrar-lo al personal del Parc si se’ls demanés. En el cas 

que el sol·licitant no presenti el seu document d'identitat el permís quedarà anul·lat immediatament 

tant per al sol·licitant com per a tots els acompanyants. Així mateix, el personal del Parc Nacional del 

Teide es reserva el dret de no permetre l’accés a la senda Telesforo Bravo a l'acompanyant que es 

negui a mostrar el seu document oficial d'identitat.  

El permís no tindrà validesa si el sol·licitant no es presenta. 

Excepte amb justificació, aquells sol·licitants que, tenint permís, no facin ús d'aquest en el dia i hora 

assenyalats, quedaran inhabilitats durant tres mesos per a sol·licitar un de nou.  

14.- A fi de donar a conèixer els requisits i la tramitació necessària per obtenir els corresponents 

permisos, es bolcarà en el web del Govern de Canàries, del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 

Marí i del Cabildo Insular de Tenerife la present normativa. 

15.- Les persones que pernocten en el Refugi d'Altavista, per accedir al con terminal a primera hora 

per veure l’albada, no necessiten sol·licitar el permís d'accés al Pic del Teide, sent substitutiu de 

l'autorització d'accés, la còpia de la sol·licitud segellada d'haver pernoctat aqueix mateix dia en el 

Refugi, tal com s'especifica en l'article 7è de la "Comunicació d’acord de data 29/07/98 sobre 

Reglamentació del Refugi d’Altavista”. Aquestes persones hauran d’haver abandonat la senda 

Telesforo Bravo abans de les nou hores del dia en curs. Per a transitar per la senda Telesforo Bravo 

després d'aqueixa hora, serà necessari sol·licitar el permís normal d’accés.  

16.- El sol·licitant assumeix els riscos derivats dels accidents que es poguessin produir pel perill de 

trànsit per la zona. 
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17.- El Parc Nacional del Teide queda exempt de tota responsabilitat que es pogués derivar amb 

motiu del desenvolupament d'aquesta activitat. 

18.- Per qüestions meteorològiques (principalment, gel i neu) o per qualsevol altra que deixi 

impracticable o sense unes mínimes garanties de seguretat per a transitar per la senda Telesforo 

Bravo, la Direcció del Parc Nacional podrà prohibir l'accés al Pic del Teide i procedir al seu tancament 

pel temps que sigui necessari i fins i tot podrà no permetre l’accés a aquelles persones que haguessin 

obtingut prèviament el permís.  

Aquells muntanyencs que justifiquin convenientment la seva capacitat, disposin dels mitjans adequats 

i precisos (equipament de muntanya, en particular, botes, grampons i piolet) i la seva petició vingui 

avalada per alguna de les federacions territorials de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i 

Escalada, podran sol·licitar un permís especial quan el terreny estigués cobert de neu o gel i fins i tot 

la senda Telesforo Bravo estigués tancada. En aquest cas, amb petició i estudi previs, l'Administració 

del Parc Nacional podrà expedir una autorització específica per transitar fins i tot per Zones d'Ús 

Restringit (sempre que estiguessin cobertes de nou); i/o poder accedir al Pic del Teide. Els 

sol·licitants assumirien els riscos derivats de l'especial perillositat del terreny, així com la 

responsabilitat pels accidents que es poguessin produir i els danys que poguessin ocasionar en el 

medi, quedant el Parc Nacional del Teide exempt de tota responsabilitat en les conseqüències que es 

deriven durant el desenvolupament d'aquesta activitat.  

 

 

 

 


