Sol·licitud d’exempció del pagament de la taxa de prestació de serveis policials en
activitats esportives i usos excepcionals de la via
Activitats organitzades per entitats esportives sense afany de lucre federades
Dades de l’activitat
Nom de l’activitat:
Entitat organitzadora:
Dia de l’activitat:
Tipologia d’activitat:
D’acord amb l’article 22.4-7 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i modificat per la Llei
3/2015 de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, resten exempts del
pagament de la taxa de prestació del servei de vigilància, regulació i protecció en
l’acompanyament policial d’activitats subjectes a autorització administrativa prèvia i d’usos
excepcionals de la via, sempre que es demani explícitament, aquelles activitats que afecten
vies interurbanes o que tenen més incidència en el nucli urbà i que siguin organitzades per
entitats esportives sense afany de lucre, degudament federades a la Federació de l’activitat
que s’organitza.
El Sr. / Sra.

DNI:

en qualitat de Secretari de l’entitat
amb NIF:

.

RESPONSABLEMENT DECLARA:
- Que aquesta activitat està organitzada1 per una entitat sense afany de lucre.
- Que l’entitat organitzadora no es finança amb drets de retransmissió televisiva.
- Que aquesta entitat es troba degudament federada a la Federació:
.
- Que aquesta entitat exerceix exclusivament activitat de promoció i foment de la
pràctica esportiva.
- Que disposa de la documentació que acredita que compleix amb els requisits que li
són exigits.

- Que està informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries
relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de la documentació
corresponent.
- Que es compromet al manteniment de les anteriors obligacions fins a la finalització de
l’esdeveniment sol·licitat.
I, per aquest motiu,
SOL·LICITA:
L’exempció del pagament de l’esmentada taxa, i queda assabentat:
- Que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o
informació que s’incorpori a aquesta declaració responsable, o la no-presentació
davant l’Administració competent de la documentació que, si s’escau, sigui requerida
per acreditar el compliment del que s’ha declarat responsablement, determina la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment
en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats que
pertoquin.
- Que l’incompliment dels requisits per a l’exempció del pagament de la taxa de
referència determinarà la necessitat de fer efectiu el seu pagament i la suspensió i
arxiu de l’expedient administratiu de tramitació de la prova o esdeveniment esportiu.
I, perquè així consti als efectes oportuns, signa aquest document.
(signatura digital)

Localitat i data

L’organitzador és aquella persona (física o jurídica) que efectivament té la capacitat
suficient per a planificar, organitzar i gestionar l’esdeveniment, així com coordinar el seu
cronograma, promocionar-lo i gestionar la inscripció de les persones participants. Té la
capacitat per disposar de tots els recursos humans, econòmics i tècnics de l’esdeveniment.
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