Mod
del únic de
e sol·licitu
ud d’autorrització d’una prova
a esportivva, marxa ciclista
o es
sdevenime
ent de ve
ehicles his
stòrics (a
annex II del
d Reglam
ment general de
circu
ulació)
Dade
es de l’activitat
Títol de
e l’activitat

Dia de
e l’activitat

Horarii de l’activitat

Seleccionar
Municiipi origen de l’acctivitat

Municipi final de l’activitat

Princip
pals vies afectad
des (amb codis)
Nombrre de participants previst o històric
Tipus d
d’activitat
com
mpetitiva

Nombre màxim de pa
articipants possiibles

no competitiva
a

Dade
es de l’entita
at organitzadora
Nom d
de l’entitat

DNI o NIF

Nom i cognoms del re
esponsable exec
cutiu de l’activittat

DNI

Mòbil

Nom i cognoms del re
esponsable de seguretat
s
viària de l’activitat

DNI

Mòbil

Domiccili complet a l’effecte de notifica
acions

Correu
u electrònic a l’e
efecte d’avisos i comunicacionss

Docu
umentació completa
c
que s’adjunta

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Re
eglament intern de la prova esp
portiva, marxa cciclista o esdeve
eniment de vehicles històrics, aamb el permís federatiu,
f
si
escau, d’acord am
mb la normativa esportiva.
Itin
nerari previst am
mb indicació de
e totes les carre
eteres o vies affectades amb la
a codificació act
ctual, i descripció d’origen i
de
estí si són vies no catalogades
s (camins foresttals pavimentats
s, vies agràries amples...), mitjtjançant una relació escrita
de
etallada, i relació
ó completa de municipis
m
i provííncies afectades
s.
Plà
ànols amb dettall i claredat suficient.
s
Com a mínim a escala 1:50.000, segons la carrtogràfica oficial de l’ICC
(se
ense utilitzar im
matges de satè
èl·lit). Es poden
n obtenir a http
p://www.icc.catt/vissir3/
Ho
orari previst de pas, màxim i mínim,
m
de la so
ortida i arribada
a i per punts de
eterminants dell recorregut, prrincipalment
cru
uïlles, enllaços o d’altres per la seva incidència
a en l’afectació viària.
Ide
entificació i perm
mís o llicència de conduir en vvigor del respon
nsable de l’orga
anització (directtor executiu), amb inclusió
d’u
un telèfon mòbill operatiu de contacte.
Ide
entificació i perm
mís o llicència de
d conduir en v igor del respons
sable de segure
etat viària de la prova (que ha d'elaborar i
co
omunicar les instruccions al perrsonal auxiliar), amb inclusió d’un telèfon mòbil operatiu de coontacte.
No
ombre aproxima
at de participants previstos i nú mero màxim de
e participants po
ossibles.
Pro
oposta de mesu
ures de senyalittzació de la pro
ova, amb inclusió preceptiva de
e la relació de ccruïlles i punts de
d regulació
assumits pels miitjans propis de
e l’organització
ó, senyalització vertical inform
mativa i d’abalissament, així co
om la resta
d’a
avisos que siguiin necessaris.
No
ombre de persones del persona
al auxiliar habili tat i descripció de les tasques que hauran de portar a terme (d’ordre, de
co
ontrol i d’informa
ació).

−
−
−

Justificació de la
a contractació d’assegurança
d
de responsabiilitat civil en els termes que estableix el Reial
R
decret
15
507/2008, de 12
2 de setembre,, i d’asseguran ça d’accidents en els termes que estableix el Reial decrett 849/1993,
segons el model de certificat disponible al we
eb http://transit.g
gencat.cat.
Do
ocument acredittatiu del pagame
ent de la taxa d
de tramitació adm
ministrativa.
Si escau, instànccia de petició d’exempció de p
pagament de la
a taxa d’acompa
anyament policcial, conjuntame
ent amb els
certificats acredita
atius de reunir els
e requisits exig
gits (es poden consultar
c
a http://transit.gencat..cat/ca/gestions
s).

Decla
aració respo
onsable
Els so
otasignats decla
aren, de forma expressa i d’accord amb el que s’estableix pe
er a les declaraacions responsa
ables per a
l’agilita
ació administrativa:
ue l’itinerari tran
nscorre per vials
s, camins o sem
mblants on és d’aplicació
d
la normativa del trrànsit, tot adme
etent que si
a. Qu
alg
gun tram no satisfà aquesta condició no serà d
d’aplicació el qu
ue estableix aqu
uesta autoritzaciió administrativa
a.
b. Qu
ue tot el person
nal auxiliar dep
penent del respo
onsable de seg
guretat viària és major d’edat i ddisposa d’algun
n permís de
co
onducció, i que reuneix tots els
s requisits previistos a l’annex II del Reglament general de ccirculació. (No escau
e
per a
e vehicles històrics.)
esdeveniments de
c.

ue s’ha previst la disponibilitat efectiva de mitjjans sanitaris segons el que estableix
e
l’annex
ex II del Reglam
ment general
Qu
de
e circulació, i pe
er aquest motiu donarà facilita ts a la Policia de
d la Generalita
at − Mossos d’E
Esquadra perqu
uè ho pugui
revvisar i comprova
ar. (No escau per a esdevenim
ments de vehicle
es històrics).

d. Qu
ue en el mome
ent de presenta
ar aquesta act ivitat, l’organitz
zador s’ha posa
at en contacte amb totes les autoritats
mu
unicipals per on
o transcorre a fif d’avaluar-ne in
ncidència i coorrdinar l’efectiva seguretat viàriaa.
e. Qu
ue en el cas d’a
afectar parcs na
aturals o d’altre
es indrets d’espe
ecial protecció, el sol·licitant haa plantejat la sev
va idoneïtat
da
avant els òrganss responsables dels
d
parcs.
f.

Que abans de la
l celebració d’aquesta
d
activiitat, en el cas de trams per zones forestalls o per pistes
s rústiques,
v
la no-co
oncurrència am
mb cap batuda de
d caça major o semblant.
l’organitzador ha verificat

ue, per permetrre una major agilitat
a
administrrativa, el sol·lic
citant admet, co
om a forma d’aavís i comunica
ació amb el
g. Qu
Se
ervei Català de Trànsit
T
i a tots els
e efectes, el c orreu electrònic que ha d’incloure obligatòriaament a la sol·lic
citud.
h. Qu
ue el sol·licitantt facilitarà al cap
c
de l’operattiu de la Policia
a de la Genera
alitat − Mossoss d’Esquadra una
u
relació
de
efinitiva d’inscrrits on es detallin els númeross de dorsal i les
s dades person
nals d’identificacció i notificació,, just abans
d’iniciar-se l’activitat.
i.

Qu
ue els sotasign
nats de la decla
aració responsa
able assumeixen l’aplicació con
ncreta i compleeta de l’autoritza
ació que en
ressulti, assumint que
qualse
evol incomplim
ment del seu contingut equ
uivaldrà a la iinexistència d’autorització
ad
dministrativa d’a
aquesta activita
at, regulada pe
el Reglament general
g
de circulació, i així ees farà constar al text de
l’autorització.

j.

Qu
ue l’organitzado
or ha informat i avisat les pa
arts directamentt afectades en la mobilitat, co
com llogarets, gasolineres,
g
resstaurants, grang
ges, línies de trransport públic o d’altres, de la incidència vià
ària que provoccarà la seva acttivitat, i que
n’h
ha obtingut la conformitat.
c

Altres observacions

Signattura del responssable executiu

Signatura d
del responsable
e
de segurettat viària

Signatura del responsable orrganitzador,
amb representtació suficient de l’entitat
sol·licitant
Nom i cognomss
DNI

Localittat i data

