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CONCENTRACIÓ TURÍSTICA: TROBADA DE MOTOS
ANTIGUES. RUTA DELS PORTALS
BASES DE PARTICIPACIÓ
Art. 1.- ORGANIZTACIÓ
1.1.- L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT amb la
col.laboració de l’acrupació denominada “AMICS DE LES MOTOS DE
MONISTROL DE MONTSERRAT”, organitza el dia 18 de juny de 2017
anomenat Trobada de motos antigues. Ruta dels Portas (concentració turística
per a motos clàssiques).
Aquest event es desenvoluparà seguint les pautes que marca el Codi de
Manifestacions de la FIVA, el Reglament General per a Concentracions
Turístiques de la Federació Espanyola de Vehícles Antics – FEVA i amb el
present Reglament Particular.
1.2.- DIRECCIÓ
Existirà un director de la concentració, així com un director de seguretat, el qual
serà el responsable del control i vigilància, i en cas necessari l’exclusió dels
participants que condueixin de forma temerària o sense consideració respecte
a d’altres usuaris. A continuació s’exposa la direcció de la concentració:
Director de la Concentració: JOAN MIGUEL RODRIGUEZ
Responsable de Seguretat Vial: JOSÉ MANUEL FLORES VALERO
Art. 2 – VEHICLES ADMESOS
Seran admesos a participar els vehícles fabricats, al menys, 25 anys abans de
la data de l’esdeveniment.
Els vehicles hauran de complir les normatives vigents per a la seva circulació
per les vies públiques. Abans de l'inici de l'esdeveniment, l'Organització
efectuarà un control tècnic dels vehicles, en el qual s'exigirà, com a mínim,
Permís de Circulació, ITV i Assegurança Obligatoria del vehicle, així com el
Permís de Conducció del conductor. Els participants estrangers, hauran
d'acreditar la validesa del seva assegurança i permís de conducció a Espanya.
Art. 3.- PARTICIPANTS ADMESOS
Seran admesos a participar:
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Com a conductors, tots aquells posseïdors d'un permís de conduir corresponent
a la categoria del seu vehicle, vàlid pel territori espanyol.
Com a acompanyants els majors de 18 anys o menors amb autorització
paterna/materna o tutor legal per escrit.
Els participants estan obligats, en tot moment a respectar el codi de la
circulació i les de les presents bases, així com les instruccions dels membres
de l'organització. La no observança d'aquesta o alguna altra norma pot donar
lloc a l'exclusió del participant, perdent aquest tots els drets.
Art. 4.- ASSEGURANCES
A més de l’assegurança Obligatoria que s'exigirà a cada vehicle, l'Organització
té contractat, un assegurança garantint les responsabilitats civils que poguessin
incumbir-hi derivades de la celebració de l'esdeveniment, per un limit de
600.000,- Euros.
Art. 5.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions hauran d'enviar-se a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,
Plaça de la Font Gran 2, de dilluns a divendres de 08:00h a 14:00h, o
mitjançant de la pàgina web de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat:
www.monistroldemontserrat.cat.En la inscripció obligatòriament hi haurà de
figurar les següents dades:
- Nom, domicili, DNI o Passaport i número de telèfon del conductor i
acompanyant. (En el cas de menors, caldrà aportar autorització del pare/mare o
tutor legal per escrit)
- Marca, model i any de fabricació del vehicle.
- ITV i Assegurança Obligatoria del vehicle.
El Termini d’inscripció finalitzarà el dia 16/06/2017.
Art. 6.- RECORREGUT
La concentració, es realitzarà en una sola etapa amb un recorregut aproximat
de 70,00 km, el dia 18/06/2017, sent les inidicacions :
A partir de las 09:00 hores: Sortida des del casc urbà de Monistrol de
Montserrat, gir a la dreta direcció BP-1121 direcció Monestir de Montserrat,
avituallament en el Restaurant del Monestir.Tornada per la BP-1121 direcció
Monistrol de Montserrat, cruilla BP-1121 amb C-55 gir a la dreta direcció
Collbató, cruilla C-55 gir a la dreta B-112 direcció Collbató, des d’allà B-112 gir
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a la dreta, circulació pel lateral de la A2 direcció El Bruc, avituallament al
Restaurant Serra d´Or. Sortida direcció El Bruc.(lateral de la A2), dins a sortida
del Bruc, travessar la població en direcció Manresa-Montserrat, a l’alçada de
l’hotel El Bruc,gir a la dreta direcció Montserrat, BP-1101 direcció Montserrat,
BP-1101 gir a l¨esquerra direcció Manresa, BV-1123 gir a la dreta direcció
Marganell, des d’aquesta població seguir direcció Castellbell i El Vilar, en la C1411ª gir a la dreta direcció barri del Burès de Castellbell i El Vilar, des
d’aquest seguir per Carrer Joaquín Borràs, gir a l´esquerra capa l’Avinguda
Catalunya on es realitzarà avituallament. Sortida direcció a Monistrol de
Montserrat,per la BP-1121, arribada a Monistrol pel Carrer Santa Anna,gir a la
dreta,pont del riu Llobregat, al final del pont, gir a la dreta C-55,direcció
Cremallera de Montserrat, des d’aquest gir a la dreta direcció Carrers: Julià
Fuchs- Manresa- Sant Pere i arribada a la Plaça Font Gran de Monistrol de
Montserrat.
Artículo 7.- RESPONSABILITAT
Sent la Trobada de motos antigues. Ruta dels portals, una simple reunió
turística, els participants seran personalment responsables de les seves
infraccions a les Lleis, Reglaments i Disposicions en vigor. L'organitzador
declina tota responsabilitat, qualsevol que aquesta sigui, per accidents causats
o sofert per persones o coses tant als participants com de tercers. Els
participants pel fet de la seva inscripció declaren haver pres coneixement de les
presents bases i es comprometen a acceptar-les i complir-les.
Art. 8.- PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre de
documents, del que és responsable l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i
seran objecte de tractament per gestionar, controla i garantir l’anotació
fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que
l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les
seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreçantvos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o al correu postal a les oficines
municipals (Plaça Font Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat.).
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