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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 18/2016 DE PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ D’UNA PROVA 
DE TRIAL 

Vista la sol·licitud presentada per l‟entitat “MOTOCLUB BAIX BERGUEDÀ”, en data 12 de 
febrer de 2016, NRE 67, per tal de realitzar una prova de trial del campionat de Catalunya als 
terme de Guardiola de Berguedà, el proper dia 19 de juny de 2016. 
 
Atès que es tracta d‟una prova de trial, i que consisteix en una prova de motor, caldrà que es 
disposi de les corresponents assegurances, permisos de l‟administració competent en matèria 
de medi ambient i de la federació catalana de motociclisme, en el seu cas, amb la conseqüent 
exempció de responsabilitat civil d‟aquest Ajuntament. 
 
Tot plegat, sense perjudici que s‟obligui a l‟esmentada entitat a respectar íntegrament la 
legislació vigent  en matèria de seguretat en les persones, seguretat vial, protecció del medi 
ambient i de l‟entorn natural, i sense perjudici de la resta d‟autoritzacions que calgui demanar 
de la resta d‟administracions competents en la matèria i dels propietaris de les finques 
afectades, així com al fet que l‟entitat esmentada s‟obligui a restaurar la realitat física alterada 
com a conseqüència de la prova, a l‟estat originari d‟abans de realitzar-la. 
 
Per tot l‟anterior, 
 
DISPOSO,  
 
Primer.- Autoritzar a l‟entitat “MOTOCLUB BAIX BERGUEDÀ”, la realització  una prova de trial 
del campionat de Catalunya al terme de Guardiola de Berguedà, el proper dia 19 de juny de 
2016. 
 
Segon.- Condicionar la present autorització a que es respecti íntegrament la legislació vigent en 
matèria de seguretat en les persones, seguretat vial, protecció del medi ambient i de l‟entorn 
natural, sense perjudici de la resta d‟autoritzacions que calgui demanar de la resta 
d‟administracions competents en la matèria i dels propietaris de les finques afectades, així com 
al fet que l‟entitat esmentada s‟obligui a restaurar la realitat física alterada com a conseqüència 
de la prova, a l‟estat originari d‟abans de realitzar-la. D‟altra banda, caldrà que disposi de les 
corresponents assegurances, permisos de l‟administració competent en matèria del medi 
ambient i de la federació catalana de motociclisme, en el seu cas, amb la conseqüent exempció 
de responsabilitat civil d„aquest Ajuntament als efectes convenients. 
 
Quart.- Donar compte del present Decret en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
 
 
 
Guardiola de Berguedà, a 17 de març de 2016 
 
 

 
Josep Lara Tristante       
Alcalde      
 
 


