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Resolució per la qual s’autoritza  una prova esportiva  

 
Dades de la sol·licitud 

Data   Número d'expedient 
18/01/2023   EGIR-2023-0035 

Entitat organitzadora     Telèfon NIF 
CLUB RALLY CLASSICS.ORG G63265813 
Adreça Correu electrònic 
PLAÇA PAÍSOS CATALANS, 49 8410 VILANOVA DEL VALLES  
(BARCELONA) 

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 la prova esportiva i descripció 
71 RALLY COSTA BRAVA 
Data de celebració Horari 
16/03/2023 AL 18/03/23 De  
Lloc Acompanyament dels Mossos d'Esquadra 
 Annex itinerari   Sí 
 

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.- D’acord amb article 2.2, de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de circulació, el Servei Català de Trànsit ha sol·licitat al/s titular/s de la via el corresponent informe. 
 
Tercer.- El/s titular/s de la via ha/n emès informe previ amb caràcter favorable. 
   
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 dintre de la comunitat autònoma la facultat d’expedir autoritzacions per a la 

celebració d’una prova esportiva, marxa ciclista i altres esdeveniments.   
 
Segon.- Que aquest òrgan és competent per a resoldre aquesta autorització, de conformitat amb els articles 5.m) i 5.n) del 
Reial decret  legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’aprovació del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat viària, i 2.3.b) i 2.4.n) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, 
en relació amb l’article 12 del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit. 
 

D’acord amb l’exposat, RESOLC 
 
Únic.- Autoritzar a l’entitat esmentada a realitzar l’esdeveniment  “71 RALLY COSTA BRAVA“ 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.  
 
L’atorgament d’aquesta autorització es fa sens 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. 
 

 


