Rúa Madrid, núm. 1
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf. 986 72 00 75 - Fax 986 72 10 22
e-mail:
info@sanxenxo.org

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA PROBAS DEPORTIVAS
A CELEBRAR INTEGRAMENTE NO TÉRMINO MUNICIPAL

Interesado
Nome e apelidos/Razón social

1
Enderezo

Núm

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Teléfono

Porta

/

Correo electrónico

Representante

(no caso de actuar en nome doutra persoa)
Nome e apelidos

1
Enderezo

Núm

CP

Municipio

Provincia

Escaleira
Teléfono

Andar

Porta

/

Correo electrónico

Datos do evento
Descrición
da actividade:

Enderezo

(rúa, nº e localidade)

Acompañando ao presente escrito achega a documentación que de seguido se indica:
Informe dos titulares da vía pola que discorre a proba: os organismos titulares das vías polas que vaian a discorrer as probas deportivas
emitirán informe sobre a súa viabilidade (1). Ditos informes terán carácter vinculante.
Informe do organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico. Dito informe terá carácter vinculante.
No seu caso, permiso de organización expedido pola federación deportiva correspondente cando así o esixa a lexislación deportiva.
Memoria da proba, na que se fará constar:
a) Nome da actividade e, no seu caso, número cronolóxico da edición.
b) Regulamento da proba, croquis preciso do percorrido, data de celebración, itinerario, perfil, horario probable de paso polos distintos
puntos determinantes do percorrido e promedio previsto tanto da cabeza da proba como do peche desta.
c) Identificación dos responsables da organización e concretamento do director executivo e do responsable de seguridade vial, que dirixirá a actividade do persoal auxiliar habilitado.
d) Número aproximado de participantes previstos.
e) Proposición de medidas de sinalización da proba e do resto dos dispositivos de seguridade previstos nos posibles lugares perigosos,
así como a función que deba desempeñar o persoal auxiliar habilitado, todo elo mediante informe detallado que será comunicado no
seu momento polo responsable da seguridade vial da proba ou as forzas do orde ao personal responsable da vixianza dos puntos
conflictivos.
f) Permiso de conducción vixente (B) do responsable de seguridade vial da proba, que deberá coñecer as normas de circulación.
g) Xustificante da contratación dos seguros de responsabilidade civil e de accidentes.

(1) Se a proba afecta ás estradas autonómicas: informe do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas (Xunta de Galicia)
Se a proba afecta ás estradas provinciais: informe do Servizo de Vías e Obras da Deputación Provincial
Se a proba afecta a estradas nacionais: informe da demarcación de estradas do estado en Galicia (Ministerio de Fomento)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de 13/12/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, infórmaselle que os datos de
carácter persoal facilitados no presente impreso, utilizaranse exclusivamente para o exercicio das competencias propias desta Administración e serán incorporados ós
ficheiros que conforman a base de datos do Concello de Sanxenxo, ante o que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose ó
Rexistro Xeral (Rúa Madrid, 1. 36960 Sanxenxo).

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Electrónica a través da sede electrónica do Concello de Sanxenxo (obrigatorio para as persoas recollidas no artigo 14.2 da Lei 39/2015)
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada ou o usuario e clave facilitada polo Concello
previa identificación do interesad@ nas oficiñas do rexistro municipal.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico facilitado a seguir.
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

PARROQUIA

CP

PROVINCIA

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR

CONCELLO

LOCALIDADE

AUTORIZA ao Concello de Sanxenxo aos efectos da normativa de proteccion de datos de carácter persoal á comprobación telemática con
outras administracións públicas dos datos declarados e demais circunstancias relativas ao exercicio da actividade que se vai a desenvolver.
Polo exposto,
SOLICITA que se teña por presentada a presente solicitude, e previos os trámites oportunos, se autorice a proba prevista.

Sanxenxo,

Sinatura do/a interesado/a

Normativa de aplicación:
- Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación.
- Lei 10/2017, do 27 de decembro, de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia.
- Lei 9/2013, de 19 de decembro, do Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia.

ADVÍRTESELLE que, dacordo co establecido no artigo 3 do Anexo II do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo RD 1428/2003, a
solicitude para autorizar as probas deportivas presentaranse cunha antelación mínima de TRINTA DÍAS hábiles, xuntos cos documentos
que se relación na presente solicitude (de conformidade co recollido no artigo 30.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas).
A organización, segundo o establecido no artigo 10 do Anexo II do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo RD 1428/2003, disporá da
existencia durante a celebración da actividade da presencia obrigatoria, como mínimo, dunha ambulancia e dun médico para a
asistencia de todos os participantes, sen prexuízo da súa ampliación con mais persoal sanitario na medida que se estime necesario. Nas
probas cuxa participación supere os 750 deportistas contarase cun mínimo de 2 médicos, 2 socorristas e 2 ambulancias, debendo añadirse
como mínimo unha ambulancia e un médico por cada fracción suplementaria de 1.000 participantes.
Segundo o establecido no artigo 12 do Anexo II do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo RD 1428/2003, o director executivo e
o responsable de seguridade vial da proba deportiva, deberán ser maiores de idade e ter coñecemento das normas de
circulación para o que será suficiente posuír a licenza ou permiso de conducción en vigor así como o coñecemento do regulamento da proba.
Conforme ao establecido no artigo 15.2 do Anexo II do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo RD 1428/2003, entenderase por
marchas ciclistas organizadas aquelas actividades de mais de 50 ciclistas.
Dacordo co establecido no artigo 2.4 do Anexo II do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo RD 1428/2003, a autoridade competente
ditará e notificará resolución no prazo de DEZ DÍAS hábiles dende a presentación da solicitude. Trancorrido este prazo sen que se teña
ditado resolución, entenderase concedido o permiso solicitado.

