Servei Territorial de Girona
Plaça Pompeu Fabra, núm. 1
17002 Girona
Telèfon 872 97 50 00

Resolució per la qual s’autoritza una prova esportiva

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Dades de la sol·licitud
Data
04/05/2022
Entitat
MOTOR CLUB SABADELL
Adreça
C/ Pau Claris, 163 – 08205 Sabadell
Director executiu
ANA MARIA CAZORLA GARCÍA
Responsable de Seguretat Viària
ENRIC MIR TEIXIDOR

Número d'expedient
EGIR-2022-0130
NIF
G63308738
Correu electrònic
jmarco@motorclubsabadell.com
Mòbil
656522481
Mòbil
653209213

Dades de l'esdeveniment
Nom de l’esdeveniment i descripció
XXIII RAL·LI DE LA LLANA RIPOLLÈS – TROFEU AUTOSI
Data de celebració
Horari
17/09/2022
De les 09:00 a les 21:00 hores
Vies afectades:
B-402, BP-4654, BV-4656, C-17, C-26, GI-401,
GI-402, GI-521, N-260 i N-260a

Servei dels Mossos d'Esquadra
SI
NO
Tancament de via

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 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 “XXIII RAL·LI DE LA LLANA RIPOLLÈS –
TROFEU AUTOSI” 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
Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
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Doc.original signat per:
Susana Poch Pujol 15/09/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/09/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
15/09/2022 14:23:33

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RYZZGIC1QX0PZPR46O614EDZIG5F0F7*
0RYZZGIC1QX0PZPR46O614EDZIG5F0F7
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