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    Generalitat de Catalunya

    Departament d’Interior

Resolució per la qual s’autoritza  un esdeveniment de vehicles històrics  

 
Dades de la sol·licitud 

Data Número d'expedient 
12/08/2022 EGIR-2022-0006 

Entitat NIF 
CLUB RALLYCLASSICS G63265813 

Adreça Correu electrònic 
PL PAISOS CATALANS 49 - 08410 VILANOVA DEL VALLES permisos@rallyclassics.org  

Director executiu Mòbil 

ALEJANDRO ROMANI BALCELLS 659697003 

Responsable de Seguretat Viària Mòbil 

JORDI PARRO VIDAL 650409363 

 
Dades de l'esdeveniment         

 

Nom de l’esdeveniment i descripció  
XIX RALLY COSTA BRAVA HISTORIC 
Data de celebració Horari 
27/10/2022 a 29/10/2022 Segons documents adjunts 

  

Lloc                           
DEMARCACIÓ DE GIRONA I BARCELONA 
(Vies afectades segons documents adjunts) 

 

 

Fets 

 
Primer. La persona interessada ha presentat la sol·licitud i la documentació necessàries per a l’autorització de 
l’esdeveniment en la data i de les característiques descrites més amunt. 
 
Segon. La documentació aportada complia els requisits legalment establerts. 
 

Fonaments de dret 

 
Primer. L’article 2.1, de l’annex II del Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 
21 de novembre, atorga a l’òrgan competent dins la Comunitat Autònoma la facultat d’expedir autoritzacions 
per a la celebració d’una prova esportiva, marxa ciclista i altres esdeveniments.   
 
Segon.- L’article 12.1.c del Decret 53/2015, de 14 d’abril, pel qual es reestructura el Servei Català de Trànsit, 
atorga la competència per resoldre aquest tipus d’autorització als serveis territorials de trànsit, en el seu 
respectiu àmbit territorial. 
 

D’acord amb l’exposat, RESOLC 

 
Únic. Autoritzar a l’entitat esmentada a realitzar l’esdeveniment “XIX RALLY COSTA BRAVA HISTORIC” 
d’acord amb l’estricte compliment de les declaracions, prescripcions i condicions que formen part 
d’aquesta resolució; i informar que sense perjudici de les responsabilitats administratives i d’altres ordre que 
puguin correspondre, l’incompliment d’alguna/alguns de les declaracions, prescripcions o condicions d’aquesta 
autorització per part de l’organització implicarà la pèrdua de vigència, de forma que es considerarà 
l’esdeveniment com a no autoritzat.  Tant mateix, la present resolució està condicionada al que pugui 
establir el PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 
risc així com de les decisions adoptades per les autoritzats competents en matèria de salut i de 
protecció civil. 
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Aquesta resolució és d’aplicació exclusivament als trams del recorregut que s’utilitzi la xarxa viària codificada 
de Catalunya que estiui pavimentada i senyalitzada, i sense perjudici de les llicències o autoritzacions 
concurrents que s’hagin d’obtenir de l’ Administració de la Generalitat i de les altres administracions públiques, 
de conformitat amb la legislació vigent.  
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant del 
director del Servei Català de Trànsit en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució, sens perjudici que pugueu fer ús de qualsevol altre recurs que considereu oportú d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 112 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 

Signatura 

 
La Cap del Servei Territorial de Trànsit de Girona  
  
 
 
 
 
Susana Poch Pujol 
Girona (signat electrònicament) 
 
 
Reproducció de la declaració responsable subscrita pel sol·licitant a la sol·licitud sobre aquesta autorització 
 
a. Que l’itinerari objecte d’autorització transcorre per la xarxa viària codificada, pavimentada i senyalitzada, de manera que els permisos 
per circular per vials, camins, senders o semblants seran de la seva responsabilitat. 
 
b. Que tot el personal auxiliar depenent del responsable de seguretat viària és major d’edat i disposa d’algun permís de conducció, i que 
reuneix tots els requisits previstos a l’annex II del Reglament general de circulació. (No escau per a esdeveniments de vehicles històrics). 
 
c. Que en el moment de presentar aquesta activitat, l’organitzador s’ha posat en contacte amb totes les autoritats municipals per on 
transcorre a fi d’avaluar-ne incidència i coordinar l’efectiva seguretat viària. 
 
d. Que en el cas d’afectar parcs naturals o d’altres indrets d’especial protecció, el sol·licitant ha plantejat la seva idoneïtat davant els òrgans 
responsables dels parcs. 
 
e. Que abans de la celebració d’aquesta activitat, en el cas de trams per zones forestals o per pistes rústiques, l’organitzador ha verificat 
la no-concurrència amb cap batuda de caça major o semblant. 
 
f. Que el sol·licitant facilitarà al cap de l’operatiu de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra una relació definitiva d’inscrits on es 
detallin els números de dorsal i les dades personals d’identificació i notificació, just abans d’iniciar-se l’activitat. 
 
g. Que els sotasignats de la declaració responsable assumeixen l’aplicació concreta i completa de l’autorització que en resulti, assumint 
que qualsevol incompliment del seu contingut equivaldrà a la inexistència d’autorització administrativa d’aquesta activitat, regulada pel 
Reglament general de circulació, i així es farà constar al text de l’autorització. 
 
h. Que l’organitzador ha informat i avisat les parts directament afectades en la mobilitat, com llogarets, gasolineres, restaurants, granges, 
línies de transport públic o d’altres, de la incidència viària que provocarà la seva activitat, i que n’ha obtingut la corresponent conformitat o 
s’ha establert algun medi de compensació. 
 
i. Que l’organitzador s’avé a tenir les reunions de conciliació necessàries a instàncies de l’SCT en cas de concurrència de la seva sol·licitud 
amb d’altres esdeveniments esportius, tot admetent que podria ésser possible haver d’assumir una modificació de l’itinerari o de la data de 
celebració. 

  

 


