
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ que han de presentar els organitzadors de proves 
ATLÈTIQUES mínim 30 dies abans. 
 
 

1. Sol·licitud (dades de la prova, telèfons de contacte i e-mail).  
2. Itinerari amb el croquis detallat del recorregut. S‘han d’especificar els 

municipis per on transcorre la prova diferenciant si passa per casc 
urbà o només pel terme municipal, així com horaris probables de pas 
pels distints punts del recorregut amb la nomenclatura de les 
carreteres i els punts km que compren sa prova. En cas de tall de 
trànsit d’una carretera o de retencions, es dirà per exemple: Ma-4030 
del PK 0,00 al PK 3,200, tallat o retencions des de les 9,30 fins a les 
10:00 hores. 

3. Reglament particular de la prova, visat i aprovat per la Federació 
corresponent. 

4. Autorització de la Federació corresponent. 
5. Identificació dels responsables de l’organització amb el seu nom, 

número de DNI, telèfon mòbil i direcció electrònica e-mail:  
a. Director Executiu. 
b. Responsable de Seguretat Vial. 
c. Personal auxiliar de seguretat (al menys 4 persones). 
d. S’ha d’aportar fotocòpia del carnet de conduir dels dos primers. 

6. Número de participants. 
7. Mesures de seguretat, de senyalització i funcions del personal auxiliar, 

així com servei de comunicació previst, vehicles de suport, cobertura 
dels possibles creuers o llocs perillosos (s’ha d’acomplir el disposat al 
Reglament General de Circulació). S’ha de gestionar pel responsable 
de la prova i posar especial atenció amb els veïnats i usuaris de la via 
per evitar-los molèsties i protegir la seva seguretat; per la qual cosa es 
potenciarà el número de personal auxiliar, cartells informatius i si n’és 
el cas mitjançant contactes personals amb ells. 

8. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (DA5ª de la Llei 16/2006, 
de 17 d’octubre)  

9. Pòlissa d’accidents (RD 849/1993, de 4 de juny). 
10. Justificant de dipòsit de la fiança (DA5ª i art. 36 de la Llei 16/2006), 

excepte quan l’organitzador és l’ajuntament. 
11. Justificant de pagament de la taxa, excepte quan l’organitzador és 

l’ajuntament. 
12. Comunicació de prestació de servei per part de l’empresa d’assistència 

sanitària indicant el número i tipus d’ambulàncies, mínim: una SVA 
(duu TTS, metge i DUI) o, una SVB (duu TTS) amb un metge. Nom i 
número de col·legiat del metge o metges i especificació d’altres serveis 
sanitaris, si n’és el cas. Si el número de participants supera els 750, la 
cobertura mínima serà d’una SVA més una SVB amb un metge. Per 
cada fracció suplementària de 1.000 participants s’afegirà com a mínim 
una SVA o, una SVB amb un metge i un DUI (consultar amb el SAC). 
(RD 1428/2003, de 21 de novembre) 
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