Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SOL·LICITUD D'ACTIVITAT
1.1. PERSONA SOL·LICITANT O QUE ORGANITZA L'ACTIVITAT
En/na

DNI

En qualitat
de
Entitat

NIF

Domicili
Telèfon
fix/mòbil

Adreça
electrònica

Fax

L'entitat DECLARA que, per a aquesta activitat, disposa d'una assegurança de responsabilitat en vigor, segons preveu
l'article 80 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, amb
el número de pòlissa i la quantia que s'indiquen a continuació:
Número

Quantia

1.2. ACTIVITAT A REALITZAR
Breu
descripció de
l'activitat

Dia i hora
inici activitat

Dia i hora
inici muntatge

Dia i hora
fi activitat

Dia i hora
fi desmuntatge

Públic a qui va
adreçada l'activitat
(franges d'edat)
Previsió
d'assistència
Entitat/s
col·laboradora/es
Per assistir o participar en l'activitat cal inscripció prèvia o la compra d'entrada, tiquet o similar?
Import

Sí

No

Sí

No

Què inclou?

On i quan es pot adquirir?

Està prevista alguna activitat lucrativa com venda de begudes, marxandatge o altres articles?
Expliqueu en què consisteix
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Servei de bar
Begudes NO
alcohòliques

Sí

No

Bar amb
llicència estable

Sí

No

Sí

No

Begudes
alcohòliques

Sí

No

* Caldrà adjuntar full del protocol de barra de bar
Nom i cognoms
persona
responsable bar

DNI

Entitat que
representa

NIF

1.3. EMPLAÇAMENT DE L'ACTIVITAT A REALITZAR
a) Equipament municipal (omplir també annex 1)
Nom

Adreça

Espai

Afectació
d'aparcament?

Sí

No

b) Via pública (omplir també annex 2)
Emplaçament fix
Adreça
Afectació
al trànsit?

Sí

No

Afectació
d'aparcament?

Sí

No

Activitat itinerant
Recorregut.
Proposta inicial

Recorregut
alternatiu
Afectació
al trànsit?

Sí

No

Afectació
d'aparcament?

Sí

No

1.4. DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT
Com publicitareu
l'activitat?
Autoritzeu difondre l'activitat a través dels mitjans de comunicació municipals?

Sí

No
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1.5. Responsabilitats
Els danys que es puguin produir en infraestructures i/o materials municipals, com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat,
aniran a càrrec de l'entitat. L'Ajuntament podrà rescabalar l'import mitjançant l'obertura del corresponent expedient

SOL·LICITO
Autorització per a la realització de l'activitat en les condicions especificades, previ pagament, si s'escau, de la quota
corresponent.

Signatura

Sant Just Desvern,

de

de

Nom i
cognoms

SENYOR/A ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

NOTA: Abans de formalitzar-la, aquesta sol·licitud s'ha d'enviar prèviament per correu electrònic a la persona referent de l'agenda de l'Àrea
de Serveis a la Persona amb una antelació mínima de 35 dies a la realització de l'activitat, i de 40 dies si es tracta d'una activitat de foc.
Una vegada supervisada pels serveis tècnics corresponents es podrà presentar al Registre General de l'Ajuntament.
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en aquest mateix ajuntament.
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ANNEX 1. ACTIVITAT EN EQUIPAMENT MUNICIPAL
1.1. Descripció detallada de totes les activitats previstes (inclosos horaris i llocs de realització i preparació de cada
una de les activitats)
Activitat / Lloc

Horari activitat

Horari muntatge

Horari desmuntatge

Altres
observacions

1.2. Instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat
Utilització equip
musical?

Sí

No

Equip propi

De l'equipament

Potència acústica
equip musical (W rms)

Utilització equip
de llum?

Sí

No

Equip propi

De l'equipament

Potència
d'enllumenat (kW)

Cal connexió a
quadre elèctric?

Sí

No

Total a connectar
(kW)

1.3. Altre material necessari pel desenvolupament de l'activitat (generador, nevera, cuina, etc)
Denominació

Potència mecànica kW

Altres (1)

Potència elèctrica kW

Total
(1) Especificar altres potències com: Potència calorífica en (kcal/h), potència frigorífica en (frig/h), volum de les cambres frigorífiques en m3, líquids i gasos
inflamables en kg.

Utilització d'algun
altre tipus d'energia?

Sí

Gas natural

No

Butà/propà

Altres

Indicar aparells
que alimenta
1.4. Infraestructures
Sí

Cal disposar de cubells de recollida selectiva?
Número de cubells:
Previsió de neteja
posterior?
Escenari (m2):

envasos
Sí

vidre
No

No
paper

orgànica

rebuig

Despeses o gestió a càrrec de
Alçada escenari

Tanques
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Barbacoa

Presa aigua

Taules

Cadires

Altres
Lloc on s'ha de
deixar el material

Data muntatge

Data
desmuntatge

Hora muntatge

Hora
desmuntatge

Persona
de contacte

Telèfons

Hi haurà algú per recepcionar el material?

Sí

No

1.5. Dades de prevenció d'incendis
Aforament
previst

persones

Número de portes de sortida

Existeix algun element susceptible de provocar un incendi?

Sí

No

Indicar de quin element es tracta
1.6. Dades de prevenció de seguretat
Sí

Contractació d'empresa aliena

No

Despeses o gestió a càrrec de
Persona responsable de seguretat
Telèfons
Número de vigilants de seguretat

Número de persones de control d'accés

Altres mesures de seguretat proposades (ambulàncies, etc). Incloure en la descripció si hi ha despeses/gestió, a càrrec de
qui...

Despeses o gestió d'altres mesures
de seguretat a càrrec de:
1.7. Consergeries / Reserva d'espais
L'entitat concertarà espai/consergeria

Sí

Servei de consergeria dins
l'horari de l'equipament

No

Sí

No
Despeses a càrrec de
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ANNEX 2. ACTIVITAT REALITZADA EN LA VIA PÚBLICA
2.1. Descripció detallada de totes les activitats previstes (inclosos horaris i llocs de realització i preparació de cada
una de les activitats)
Activitat / Lloc

Horari activitat

En cas de pluja, hi ha previsió?

Sí

No

Horari muntatge

Horari desmuntatge

Lloc

Altres
observacions

2.2. Superfícies necessàries per al desenvolupament de l'activitat
Delimitació de l'espai

Tram / cruïlles

L'activitat es desenvolupa a l'interior d'una estructura desmuntable?
(carpes, estants, embalats...)

Sí

No

Material utilitzat en l'estructura desmuntable
(de què està feta l'estructura)
2.3. Instal·lacions
Utilitzaran equip musical?

Sí

No

Potència acústica equip musical (W rms)

Utilitzaran equip de llum?

Sí

No

Potència d'enllumenat (kW)

Cal realitzar connexió a
quadre elèctric?

Sí

No

Potència total a connectar (kW)

2.4. Altre material necessari per al desenvolupament (generador, nevera, cuina, etc)
Denominació

Potència mecànica kW

Potència elèctrica kW

Altres (1)

Total
(1) Especificar altres potències com: Potència calorífica en (kcal/h), potència frigorífica en (frig/h), volum de les cambres frigorífiques en m3, líquids i gasos
inflamables en kg.

Utilització d'algun
altre tipus d'energia?
Indicar aparells
que alimenta

Sí

No

Gas natural

Butà/propà

Altres
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2.5. Infraestructures
Sí

Cal disposar de cubells de recollida selectiva?
Número de cubells:
Previsió de neteja
posterior?

envasos

No

Sí

No

Escenari (m2):

orgànica

paper

vidre

rebuig

Despeses o gestió a càrrec de
Alçada escenari

Barbacoa

Tanques

Presa aigua

Taules

Cadires

Altres
Lloc on s'ha de
deixar el material

Data muntatge

Data
desmuntatge

Hora muntatge

Hora
desmuntatge

Persona
de contacte

Telèfons

Hi haurà algú per recepcionar el material?

Sí

No

2.6. Dades de prevenció de seguretat
Contractació d'empresa aliena

Sí

No

Despeses o gestió a càrrec de
Persona responsable de seguretat
Telèfons
Número de vigilants de seguretat

Número de persones de control d'accés

Altres mesures de seguretat proposades (ambulàncies, etc). Incloure en la descripció si hi ha despeses/gestió, a càrrec de
qui.

2.7. Dades de prevenció d'incendis
2.7.1. Evacuació (només en cas d'activitats realitzades a l'interior d'estructures desmuntables)
Aforament
previst

persones

Número sortides d'evacuació
Distancia més desfavorable fins
a una sortida (metres)

Amplada portes de sortida (metres)

2.7.2. Instal·lacions de protecció contra incendis (marcar amb una creu a on correspongui)
Mitjans de seguretat:

Enllumenat
d'emergència

Mitjans de prevenció:

Extintor
portàtil

Senyalització dels recorreguts i sortides
d'evacuació i dels elements d'extinció
Extintors
suministrats per

L'entitat
L'Ajuntament

Altres

