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Servei Territorial de Trànsit de Barcelona 
 
Plaça d’Espanya, 1 
08015 Barcelona 
Tel. 93 567 40 00 
transit.gencat.cat 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior Pàgina 1 de 4 EBCN-2022-0489 

Resolució per la qual s’autoritza un esdeveniment de vehicles històrics de regularitat 
 
Dades de la sol·licitud 
Data  Número d'expedient 
19/09/2022  EBCN-2022-0489 

Sol·licitant   NIF   
AS. GRUP-5 CLASSICRALLY G65701930 

Adreça a efectes de comunicacions i avisos     
Pl. de Joan Alsina, 1-2, pral. 1a, 08440, CARDEDEU  

Director executiu  NIF          Telèfon mòbil 
Salvador Saura Margarit 39014818X 606986698 

Responsable de seguretat viària   NIF          Telèfon mòbil 
Ramon Surroca Vega 47810739H 677714206 

Correu electrònic a efectes de comunicacions i avisos 
salvasalvas@yahoo.es 
 
 
Dades de l’esdeveniment de vehicles històrics            

Nom  
3R RALLY PERAFITA 

Data de realització, amb horari d’inici i d’acabament 
12/11/2022 (08:00h-22:30h) 
 

Servei de vigilància policial 
  sense acompanyament policial 
Vies interurbanes afectades 
BV-4341, BV-4608, C-17, BV-4602, BP-4654, C-26, BV-4241, C-16, BV-4406, BP-4653, BV-4601, C-154, B-
433, C-62, B-431 
 
Fets 
 
Primer.- En data 19/09/2022 el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona va rebre la sol·licitud i la documentació 
necessària per a l’autorització de l’esdeveniment en la data i característiques descrites més amunt. 
 
Segon.- La documentació aportada no complia els requisits legalment establerts. 
 
Tercer.- En data 22/09/2022 s'envia requeriment al sol·licitant per esmenar la manca de documentació. 
 
Quart.- En data 28/09/2022 el sol·licitant aporta la documentació requerida. 
 
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, atribueix 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.- 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 això, RESOLC 
 
Autoritzar al sol·licitant a la realització de l’activitat descrita més amunt, d’acord amb l’estricte compliment de 
les prescripcions que formen part d’aquesta resolució.  
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Servei Territorial de Trànsit de Barcelona 
 
Plaça d’Espanya, 1 
08015 Barcelona 
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transit.gencat.cat 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior Pàgina 2 de 4 EBCN-2022-0489 

 
L’atorgament d’aquesta autorització és d’aplicació exclusivament als trams del recorregut on s’utilitzi la xarxa 
viària codificada de Catalunya que estigui pavimentada i senyalitzada, 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. Així mateix, la present resolució està 
condicionada al que pugui establir el PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial risc. 
 
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 
estableix l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Signatura 
 

La cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona 
 
 
 
 
 
M. Assumpció Gil i Yubero 

 
Condicions generals  
 
1. Normativa aplicable 
L’activitat objecte de l’autorització es regirà pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de circulació, fent un especial èmfasi en l’article 55 i la secció tercera de l’annex II, en 
què s’estableix la regulació de la utilització de la via per la realització d’esdeveniments de vehicles històrics. 
  
2. Ús de les vies  
L’esdeveniment de vehicles històrics es desenvoluparà amb el trànsit obert, sens perjudici que en certes 
circumstàncies o moments per part dels agents de l’autoritat es pugui considerar l’opció de tancar al trànsit 
determinades zones mentre duri el pas dels participants. 
 
3. Control de l’activitat  
El control i l’ordre de l’esdeveniment de vehicles històrics, tant pel que fa als participants com a la resta d’usuaris 
de la via, estarà encomanat als agents de l’autoritat o al personal de l’organització habilitat, que actuarà seguint 
les directrius dels agents o del responsable de seguretat viària.  
 
4. Personal auxiliar  
En el supòsit d’haver-hi trams tancats al trànsit i així s’expliciti en la pròpia autorització, el Servei Català de 
Trànsit habilitarà el personal de l’organització, d’acord amb l’article 143 del Reial decret 1428/2003, de 21 de 
novembre, per assumir tasques de manteniment de l’ordre i el control de l’activitat. 
Aquest personal dependrà del responsable de seguretat viària i haurà de tenir, com a mínim, les 
característiques següents: 

- Ser major de 18 anys i tenir permís de conducció. 
- Tenir nocions bàsiques sobre regulació del trànsit, establertes a l’article 143 del Reglament general 

de circulació. 
- Disposar per escrit d’unes instruccions precises de les tasques a assumir, donades pel responsable 

de seguretat viària de la prova i que prèviament han estat explicades per aquest o pels agents de 
l’autoritat que cobreixen la prova. 

- Disposar d’un sistema de comunicació eficaç que permeti al responsable de seguretat viària entrar en 
contacte amb el personal habilitat durant la realització de la prova. 

- Disposar d’elements que els identifiquin de forma clara i nítida com a personal de l’organització i estar 
degudament identificats amb armilles i elements reflectants que permetin als conductors i usuaris de 
la via que se’ls aproximin, distingir-los a una distància mínima de 150 metres. 

- Disposar de material de senyalització adequat, integrat com a mínim per cons i banderes verda, groga 
i/o vermella, per indicar als usuaris si la ruta està lliure o no, o una situació de perillositat. 
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5. Obligacions dels participants 
Tots els participants estan obligats al compliment de normativa vigent en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles i seguretat viària, així com al Reglament particular de l’activitat, i a les que en un moment determinat 
estableixi o adopti, per seguretat, l’autoritat competent.  
 
6. Condicions de la circulació  
L’organització incorporarà vehicles pilot de protecció amb les característiques següents: 
- Vehicle pilot d’obertura.  
- Vehicle pilot de tancament. 
Aquests vehicles circularan a una distància mínima de 200 metres davant i darrera del primer i últim participant 
respectivament. Han de dur els llums d’emergència i d’encreuament enceses, així com un rotatiu taronja (V2). 
Tots els vehicles de l’organització aniran degudament identificats amb el rètol “ORGANITZACIÓ” ubicat en lloc 
visible i sense que destorbi el camp visual de conductor. 
 
7. Comportament dels participants. 
Els agents de l’autoritat i el personal auxiliar habilitat podran impedir la continuïtat en l’activitat a aquelles 
persones que, amb les seves accions, constitueixin un perill per a la resta de participants o usuaris de les vies. 
Els participants en l’esdeveniment de vehicles històrics de regularitat, amb independència de l’existència d’una 
classificació, hauran de respectar en tot moment la normativa en matèria de trànsit i adequar la seva velocitat 
a les característiques i condicions de la via per la qual es circuli, ja que en cas contrari podrà considerar-se 
circulació temerària. 
 
8. Condicions dels vehicles participants 
L’organitzador haurà de verificar, abans de l’inici de l’esdeveniment, que els vehicles participants disposen de 
tota la documentació necessària per a la seva circulació en regla, fent un especial èmfasi en el control de 
vigència de la ITV i l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria, així com no permetre la 
participació de cap vehicle que no pugui acreditar aquests requisits. 
L’organitzador es responsabilitza que tots els vehicles participants compleixen amb els requisits tècnics per 
realitzar l’itinerari proposat, fent un especial èmfasi amb la capacitat d’assolir la velocitat mínima necessària. 
 
9. Assegurances  
L’organitzador disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil per respondre davant de tercers d’un import no 
inferior a 350.000 euros per danys a les persones i 100.000 euros per danys en els béns.  
 
10. Condicions de la via a la finalització de l’esdeveniment  
L’organització garantirà que, després del pas dels participants, la via ha quedat en les mateixes condicions en 
què es trobava abans de l’inici de l’ús excepcional de la via, de manera que mai quedi cap obstacle a la via, 
sigui quina sigui la seva naturalesa. Així mateix, haurà de vetllar perquè no es dipositin residus, de cap tipus, 
en la via ni els seus marges, tot obligant-se a deixar l’entorn en les mateixes condicions inicials de netedat i 
ordre en què el va trobar. 
 
11. Comunicació a les autoritats municipals i parcs naturals 
L’organitzador d’aquesta activitat haurà d’haver-se posat en contacte amb tots els Ajuntaments dels termes 
municipals afectats per l’itinerari de l’activitat a fi d’avaluar la seva incidència i coordinar les actuacions 
necessàries per garantir la seguretat viària i atenuar els seus efectes sobre la fluïdesa viària.  
En el supòsit d’afectar parcs naturals o d’altres indrets d’especial protecció, l’organització haurà plantejat la 
idoneïtat d’aquesta activitat davant dels seus òrgans responsables. Així mateix, amb anterioritat a la celebració 
de l’activitat, haurà verificat la no concurrència amb cap batuda de caça o similar en els trams de l’activitat que 
es realitzin per zones forestals. 
 
12. Pla d’emergència NEUCAT  
D’acord amb el punt 1.2 de la resolució anual de restriccions a la circulació, en el cas que estigui activat el pla 
d'emergència NEUCAT, des de la fase d'alerta, no es podrà autoritzar cap esdeveniment de vehicles històrics, 
i si ja s'ha emès l'autorització, aquesta quedarà igualment subordinada a aquesta restricció general i no es 
podrà celebrar. 
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13. Situació d’emergència 
Aquesta autorització administrativa quedarà sense efecte i no es podrà celebrar l’activitat que s’hi preveu, si 
l’autoritat corresponent considera que una situació d’emergència afecta o pot afectar el normal 
desenvolupament de l’activitat, prova esportiva o esdeveniment prèviament autoritzat. Aquesta suspensió de 
l’activitat, sempre que sigui possible, es comunicarà per part de l’òrgan competent a l’entitat o persona 
organitzadora. 
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1ª  SECCIÓ CLASSIC PERAFITA

carretera o població km.recorregut
total km.

non carretera
hora pas 1º 
participant

sortida pàrquing (barrera) PABELLO Perafita O,OO carrer local 10:00:00
enllaç  fins circuit 0,330             10:03:00
circuit

arribada TR1 0,330             BP 4653
0,330                   10:08:00

sortida REG---TR 1   senyal peà tonal recta O,OO 10:10:00
rotonda dreta 1ª sortida 0.100
creuament dreta dir. Sant Bartomeu / vic 1,380             BV- 4601
municipi de BOT 10,570           BV- 4601
esquerra benito 11,060           BV- 4601
creuament esquerra 12,040           BV- 4601
creuament dreta  per parròquia sant julià 13,240           BV- 4601
creuament dreta stop 18,070           C-154
esquerra direcció Oristà 23,110           B433
final TR 1 - CREUAMENT DRETA dir Oristà 23,714           C-62 10:41:00
creuament dreta dir olist- Oristà  FINAL SECTOR 24,930           B433
total sector ( FINAL) 24,930                 10:45:00
sortida REG---TR 2 sortida 50 pk.3,390 de O,OO B433 10:45:00
pas per PK. 7 4,610             B433
rotonda dreta Oristà - prats lluçanès 7,810             B433
pas per PK. 13 10,120           B433
pas per sant Feliu 11,940           B431
creuament dreta dir. Prats lluçanès 12,550           B431
final TR 2 - pk. 72 de B431 20,848           B431 11:10:00
rotonda dreta sort. 1ª  direcció centre poble 21,400           
stop esquerra 21,770           C 154

creuament esquerra dir. Gironella -  Berga 22,900           C 62
creuament dreta per BV 4341 23,770           BV 4341

STOP DRETA lluça 3 23,900           BV 4341
FINAL SECTOR 23,631           BV 4341
total sector ( FINAL) 23,631                 11:41:00
sortida REG---TR 3 PK 18,410-- BV 4341 O,OO BV4341 11:41:00
pas per PK. 12 6,410             BV4341
creuament esquerra 9,400             BV4341
pas per PK. 1 17,350           BV4341
final TR 3 - pk. Senyal stop  150m 18,039           BV4341 12:04:00
creuament esquerra dir sant Quirze de Besora -sant agustí 18,340           BV 4608
pas pk. 1   BV 4608 19,840           BV 4608
FINAL SECTOR 20,430           BV 4608
total sector ( FINAL) 20,430                 12:08:00
sortida REG---TR 4 stop dreta  PK. 1,750 DE BV 4608 O,OO BV 4608 12:08:00
pas municipi de sant boí lluçanès 1,530             BV 4608
pas PK.6 BV 4608 4,230             BV 4608
pas PK.8 BV 4608 6,250             BV 4608
pas PK.15 BV 4608 13,250           BV 4608
final TR 4 . Senyal  SEÑAL BV 4608 /1417 14,995           BV 4608 12:28:00
pas lletrero sant Hipòlit 16,710           BV 4608
rotonda recta 2ª sortida 17,320           BV 4608
rotonda recta 1ª sortida per C17 17,600           C17
rotonda recta 2ª sortida per C17 18,800           C17
creuament dreta dir santa Cecília de Voltregà BV 4602 19,220           BV4602
rotonda recta 2ª sortida 20,290           BV4602
rotonda recta 1ª sortida  fundació el pares FINAL sector 21,060           

FINAL SECTOR 20,800           
total sector ( FINAL) 20,800                 12:38:10
sortida REG---TR 5 senyal creuament dreta O,OO 12:38:10
stop dreta direcció sant Bartomeu del grau 2,660             BV 4601
pas PK 9 DE BV 4601 5,900             BV 4601
dreta lletrera benito novatillu 8,950             BV 4601
creuament dreta direcció Perafita 9,990             BV 4601
pas PK 19 DE BV 4601 16,900           BV 4601
estop esquerra direcció Perafita 19,600           BV 4601
final TR 5 lletreo de Perafita 20,615           BV 4601 13:06:10
rotonda 3ª sortida direcció zona esportiva 20,900           PERAFITA
FINAL 1ª SECCIO 21,190           PERAFITA

total sector ( FINAL) 21,190                 13:11:10

total primera secció 111,311           13:11:10

total primera secció TR 98,211             
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2ª  SECCIÓ CLASSIC PERAFITA

carretera o població km.recorregut
total km.

non carretera
hora pas 1º 
participant

sortida pàrquing (barrera) PABELLO Perafita O,OO carrer local 15:00:00
enllaç  fins circuit 0,330             15:03:00
circuit

arribada TR1 0,330             BP 4653
0,330                   15:08:00

sortida REG---TR 6   senyal peà tonal recta O,OO 15:10:00
rotonda dreta 1ª sortida 0,100             BP 4653
pas per PK. 15 BP 4653 3,750             BP 4653
stop esquerra sant agustí ll. --Alpens 6,120             BP 4654
pas per PK. 17 BP 4654 8,980             BP 4654
lletreo municipi Alpens 13,030           BP 4654
final TR 6 - pk. 22 de BP 4654 19,672           BP 4654 15:34:00
creuament dreta dir COBERT PUIGCERCOS  FINAL SECTOR 19,942           BP 4654
total sector ( FINAL) 19,942                 15:35:00
sortida REG---TR 7 sortida  pk.22,370 O,OO BP 4654 15:35:00

pas per PK. 26 BP 4654 3,630             BP 4654
creuament esquerra dir. Berga  per C-26 4,670             C-26
pas per PK. 164 C-26 8,760             C-26
pas municipi Vilada 14,300           C-26
final TR 7 - pk. 155 de C26 17,587           C-26 15:58:00
creuament dreta dir  diputació bcn final  sector 23,114           
total sector ( FINAL) 23,114                 16:08:00
sortida REG---TR 8 PK 18,410-- BV 4341 O,OO C-26 16:08:00
creuament dreta per BV 4221 PK0 1,000             BV4241
pas per pk. 7 de BV4241 7,870             BV4241
creuament dreta dir capolat Espunyola 13,380           c. local
seguir recte per corbera de cal llengot 17,070           c. local
senyal al reves seguir recte 20,640           c. local
creuament esquerra  dir. Espunyola 23,930           c. local
creuament esquerra  dir. Espunyola 28,390           c. local
final TR 8 davant veneri senyal vent 29,984           c. local 17:03:00
creuament esquerra dir Espunyola per C26 30,320           C26
creuament dreta edifici can Parera per C26 final sector 32,600           C 26
total sector ( FINAL) 32,600                 17:10:00
sortida REG---TR 9 rotonda dreta dir Casserres -puig reig O,OO c. local 17:10:00
creuament dreta dir. Montclar 5,350             c. local
creuament dreta dir. Mont major 5,350             c. local
creuament esquerra dir. Mont major 9,500             c. local
rotonda 3ª sortida 9,600             c.local Berga
creuament esquerra dir. Viver Serrateix 10,190           cami viver
creuament dreta dir. Viver Serrateix 16,370           c. local
creuament esquerra dir. Vivers navas 20,660           c. local
creuament esquerra dir. Puig-reig 21,040           c. local
final TR 9 davant venderi senyal triangula i rodona de 20 27,910           c. local 17:47:00

rotonda 1ª sortida 28,117           direció BERGA C1411Z M
creuament esquerra dir Berga 28,247           direcció BERGA C-16 O 
rotonda 1ª sortida 28,607           direcció BERGA C-16 D

sortir per sortida nº 83 dreta direccio Puireig -sant.m. marles 32,197           dir..m.marles BV 4406 I

dos rotonadas a la segona sor. 2ª sortida dir.s.m.marles/prats 32,517           dir..m.marles BV 4406 F

creuament dreta dir. S.m.marles- final sector 33,117           33,117                 BV 4406 17:55:00 C
sortida REG--- TR 10  SEÑAL SANTA MARIA MARLES  12 O,OO BV 4406 17:55:00 A
pas pk 11 BV 4406 9,840             BV 4406 T
final TR 10 SEÑAL rodona a 40 14;611 BV 4406 18:12:00

creuament dreta dir prats vic 14,800           BV 4341
creuament esquerra pont  final sector 18,053           BV 4341
total sector ( FINAL) 18,053                 18:19:00

sortida REG--- TR 11 pk 18,350 O,OO BV 4341 18:19:00

creuament dreta dir sant Bartomeu Perafita 18,300           BV 4341
pas pk 13 19,040           BP 4653
final TR 11 SEÑAL LLETRO MUNICIPI PERAFITA 22,465           BP 4653 18:49:00
rotonda 3ª sortida dir.  Zona esportiva 22,700           carrer local
 final sector final secció zona esportiva 23,033           carrer local
total sector ( FINAL) i final 2ª secció 23,033                 18:52:00

TOTAL TR SECCIO 2 150,189           
total  TR sec-2 133,210           

total recorregut en kms. Secció 1-2 261,500           
total tr. Secció 1-2 231,421           

% tr total 88;60
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