SERVEIS A LA CIUTAT i TERRITORIALS
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI DEMANADA PEL TITULAR DE L'ACTIVITAT
436 - XI.1.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DECLARANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

1.- Que les característiques de l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinària projectada són les
següents:
Descripció de l'espectacle / activitat recreativa:

Data/es:

Horari: de

a

Lloc de l'activitat:

Núm.

Local

Referència cadastral:

Classificació en funció de la tipologia prevista a l'annex I del Decret 112/2010, de 31 d'agost:
Espectacle públic:

Activitat recreativa:

Aforament:
Baix (menys de 150 persones)

Mitjà (de 151 a 500 persones)

Alt (de 501 a 1.000 persones)

Molt alt (més de 1.000 persones)
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L'activitat està inclosa a l'annex I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis:
Sí

No

2.- Que l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinària projectada té lloc en:
Espai obert al públic:

Titularitat municipal, en aquest cas sol·licita autorització d'ús de l'espai obert
Altres

Establiment que compleix les condicions exigibles per a dur a terme l'espectacle o l'activitat, tot i no tenir la condició
d'establiment obert al públic amb llicència o autorització.
Establiment amb llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es vol realitzar:
En aquest cas, tipus de llicència de que disposa:

3.- Que adjunta la següent documentació :
Còpia del NIF o NIE de l’organitzador, en cas de persona física o del representant legal de l’empresa si es persona
jurídica.
CIF de l’empresa en cas de ser persona jurídica.
Memòria d’espectacle públic o d’activitat de caràcter extraordinari amb el contingut que estableix l’article 113 del Decret
112/2010, de 31 d’agost i que acrediti el compliment dels requisits generals establerts a l’article 111 del referit Decret.
Anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per
afrontar les necessitats detectades, si s’escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.
Valoració de l’impacte acústic de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa i, s’escau, les mesures necessàries a
adoptar per prevenir-lo i minimitzar-lo.
Certificació tècnica acreditativa de que l’establiment compleix els requisits constructius i de prevenció d’incendis exigits
pel Reglament del Decret 112/2010, de 31 d’agost, als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus
d’espectacle públic o d’activitat recreativa que es vulgui realitzar si és tracta d’establiments tancats.
Pla d’autoprotecció, si s’escau.
Polissa de responsabilitat civil que cobreixi el risc d’acord al que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Conformitat de la persona titular de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa si és
diferent de l’organitzador.
Autorització d’utilització de l’espai públic de l’òrgan competent de l’Administració que n’és titular, de conformitat amb la
legislació sobre patrimoni de les administracions públiques, si es tracta d’espais públics no municipals.
Declaració responsable habilitació professional per cada document tècnic/certificació tècnica si no estan visats o
s’adjunta certificació d’idoneïtat/d’actuació profesional per/del col·legi professional corresponent).
Altra documentació complementària derivada d'altra normativa sectorial d'aplicació segons el tipus d’espectacle públic o
activitat recreativa:
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4.- Que el representant / titular que formula sol·licitud d'AUTORITZACIÓ declara sota la seva responsabilitat:
1. Que en cas de ser representant, disposo de poders suficients per actuar com a tal, d'acord amb la
corresponent escriptura notarial inscrita en el registre mercantil, si escau.
2. Que la persona física/entitat a la qual represento està legalment constituïda i inscrita, si s’escau, en el
corresponent registre públic, i que aquesta compleix les disposicions vigents i que es compromet a mantenir el
seu compliment mentre s’exerceixi l’activitat declarada.
SOL·LICITO

Que es tingui per realitzada sol·licitud d’autorització municipal per a l’espectacle o activitat recreativa
extraordinària a dalt esmentat.
Salt,

de

de 20

Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre, llicències i seguiment d'activitats que
requereixen declaració responsable. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i canceŀlació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
ACM 1
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
, amb NIF
(Nom i cognoms)

actuant com a

i autor del document tècnic
(titulació)

( nom del projecte )

redactat en data

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
- Que la meva titulació i competències m’habiliten per realitzar el treball objecte d’aquesta declaració.
- Que no estic inhabilitat/da professionalment.
- Que disposo d’una cobertura adient de responsabilitat civil professional.
- Que compleixo amb les exigències establertes per la normativa vigent aplicable per a l’exercici de la professió.
Salt,

de

de 20

Signatura:

La inexactitud o falsedat en qualsevol d’aquestes dades implica la
nul·litat de les actuacions i per tant l’exercici del dret o activitat
afectada, a més a més de les responsabilitats penals, civils o
administratives a que hi hagi lloc.
Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es
facilitaran a terceres parts, d’acord amb el principi de confidencialitat
de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de
protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre). La persona
sol·licitant pot exercir el dret de rectificació, cancel·lació i oposició que
li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades, sol·licitant-ho
personalment, per telèfon, per correu postal o per correu electrònic a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Salt (Pl. Lluís
Companys, 1).
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INFORMACIÓ
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
NORMATIVA :
Llei 11/2009 del 6 de Juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. ( DOGC núm.
5709 de data 07/09/2010).
DEFINICIÓ
Són els que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una
activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició
d’establiments oberts al públic amb llicencia o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els
espectacles o les activitats.
L’àmbit d’aplicació d’aquest procediment:
1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es vulguin dur a terme en establiments que
tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions
exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats recreatives.
2. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es vulguin dur a terme en establiments que
disposin de llicència o autorització diferent de l’espectacle o l’activitat recreativa que vulguin realitzar o diferent de les
previstes en el Decret 112/2010 de 31 d’agost.
3. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duen a terme en un espai obert al públic,
de caràcter públic o privat.
4. Els espectacles públics i les activitats recreatives extraordinàries que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles
populars.

Llicència municipal:
�
�
�

Espectacles públics i activitats recreatives en un espai obert al públic.
Establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable (inclou espectacles de circ, fires i atraccions)
Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari amb motiu de festes i revetlles populars.

Autorització de la Generalitat.
Resta de casos.

Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E

www.salt.cat

ACM 1
pàgina 5 de 10

SERVEIS A LA CIUTAT i TERRITORIALS
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI
(6)
REQUISITS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR ELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER EXTRAORDINARI :
Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari han de complir en tot cas els requisits establerts
en els articles 111 i 112 del Decret 112/2010 de 31 d’agost.
1.Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, inclosos els organitzats pels ajuntaments o sota
la seva responsabilitat directa, han de complir amb els requisits següents:
-Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d’una o d’unes persones determinades, que poden ser entitats,
persones físiques o jurídiques o persones responsables o empleades de serveis de l’Administració pública i que, en tot cas,
han de ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que el correspon.
-Presentar un anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures
especials per afrontar les necessitats detectades, si s’escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat
generada. (Segons DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
només és necessària si l’aforament previst és superior a 2000 persones)
-Disposar de vigilants de seguretat privada i de personal de control d’accés, d’acord amb els barems dels articles 43 i58,
respectivament, del reglament (sempre que l’activitat extraordinària sigui musical i tingui un aforament a partir de 500
persones –per als vigilants de seguretat - o a partir de 150 per al personal de control d’accés)
-Disposar d’un pla d’autoprotecció, d’acord a l’establert al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
a)

Serà obligatòria la realització del pla d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil local en els següents casos:
1.

En espais delimitats o recintes:
- Edificis amb capacitat o aforament superior a 1000 persones i inferiors a 2000 persones.
- Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1000 persones i
inferiors a 2000 persones.
- Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior
a 2000 persones i inferiors a 5000 persones.

2.

En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 10.000
persones i inferiors a 20.000 persones.
Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial risc es regeixen pel punt núm. 1

3.

Actes de foc amb més de 100 Kg. i menys de 200 Kg. de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia,
d’acord amb el Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de
cartutxeria.

b)

Serà obligatòria la realització del pla d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil de Catalunya en els
següents casos:

1.

En espais delimitats o recintes:
-Edificis amb capacitat o aforament superior a 2000 persones o amb una altura d’evacuació igual o superior a
28m.
-Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 2000 persones.
-Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o
superior a 5000 persones.
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c)

2.

En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 20.000
persones.
Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial risc es regeixen pel punt núm. 1

3.

Actes de foc amb més de 200 Kg. de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial
Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria.

En el cas d’ establiments oberts al públic amb aforament autoritzat inferior a 500 persones) han de disposar
un pla d’emergència d’acord amb la normativa de riscos laborals (article 20 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció i riscos laborals).

-Disposar dels serveis d’higiene i seguretat (article 47) i dels dispositius d’assistència sanitària (article 48) corresponents.
-Disposar de serveis automàtics de control d’aforament en espectacles musicals i activitats recreatives musicals amb un
aforament a partir de 151 persones (en espais tancats i coberts) i de 1.000 persones en recintes a l’aire lliure .Aquests
sistemes no seran exigibles fins als 3 anys de la seva regulació, segons la disposició transitòria quarta del Reglament.
-Presentar una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa i, si s’escau, adoptar les
mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
-Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil (segons les quanties de l’article 80 del Reglament, es poden aplicar
coeficients correctors , segons l’article 81)
-Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa.
-Disposar de memòria de seguretat, segons l’article 42 del Reglament, en el cas d’establiments i espais oberts al públic on
es realitzen activitats recreatives musicals de més de 150 persones
2. Si es realitza en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenció d’incendis exigits per
aquest reglament als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus d’espectacle públic o d’activitat recreativa que es
vulgui realitzar.
3. Si els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari es realitzen en un espai obert, a més dels
requisits establerts a l’apartat primer han de complir els requisits de l’article 112 del reglament.
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ADVERTIMENT ENVERS ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES QUE S’HAGIN DE REALITZAR EN ESPAIS
OBERTS DE TITULARITAT PÚBLICA. (ARTICLE 115 DEL REGLAMENT)
La seva realització resta condicionada al fet que la persona organitzadora obtingui la corresponent autorització d’us de
l’espai per part de l’administració titular d’aquest. Aquesta autorització s’ha de sol·licitar conjuntament amb la sol·licitud de
llicencia municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
En els casos d’ús d’espai públic no municipal , cal sol·licitar simultàniament l’autorització d’utilització de l’espai públic a
l’òrgan competent de l’administració que n’és titular, de conformitat amb la legislació sobre patrimoni de les administracions
públiques i incloure-la a la sol·licitud de llicencia .
EL TITULAR DE L’ACTIVITAT O L’ORGANITZADOR DE L’ESPECTACLE HO HAURÀ DE SOL·LICITAR UN MES
ABANS, COM A MÍNIM, DE LA DATA QUE VOL REALITZAR L’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA .
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL (ARTICLE 114 DEL REGLAMENT)
1.La llicència requerida per realitzar els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari s’ha de
tramitar de conformitat amb els apartats següents:
a)
la persona responsable de l’espectacle públic o activitat recreativa ha de presentar la corresponents
sol·licitud a l’Ajuntament, acompanyada de la memòria regulada a l’article 113 (esmentada anteriorment)
b)
L’Ajuntament ha de sotmetre la memòria a consulta dels òrgans municipal, comarcals o de la Generalitat
que siguin competents en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d’incendis,
protecció civil i trànsit els quals disposen de 15 dies per emetre l’informe corresponent. *
c)
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi tramès l’informe es poden prosseguir les actuacions ,
sens perjudici que l’informe emès fora de termini , però rebut abans que es dicti la resolució, hagi de ser
considerat per aquesta.
d)
L’Ajuntament ha de resoldre sobre l’atorgament de la llicència i notificar-la en el termini d’un mes a
comptar de la seva sol·licitud. Si no hi ha resolució expressa dins d’aquest termini, la llicència s’entén
denegada per silenci administratiu negatiu.
*Nota: Les llicències extraordinàries amb motiu de festes organitzades per privats, seran sotmeses a informe:
de la Policia municipal per tal que informi sobre seguretat ciutadana, protecció civil i
trànsit. Si l’espectacle es realitza en una via que no és de l’Ajuntament es demanarà informe a
PG-ME.
de l’enginyera municipal, per tal que informi en matèria de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis. No informarà el tècnic municipal els següents supòsits en què caldrà
demanar informe a Bombers , amb un mínim de 15 dies abans de la realització de l’acte :
-activitats de caràcter esporàdic amb un aforament superior a 500 persones en establiments tancats o a 1000
persones en espais oberts.
-estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, entre altres , amb aforament superior a
1000 persones.
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REQUISITS PER ALS ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES REALITZATS EN ESPAIS OBERTS
(ARTICLE 112 DEL REGLAMENT)
1.

Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en
una de les circumstàncies següents:
a)
Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que comptin amb una
àmplia participació de la població directament afectada.
b)

Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui admissible pels
usos socials majoritaris.

c)

Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin
molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

2.

Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert. Si
l'espai obert forma part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni
cultural català, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva
protecció i gestió.

3.

Les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de l'espectacle públic o de
l'activitat recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les tanques utilitzades han de ser homologades i en
cap cas no poden acabar en angles de tall o en superfícies agressives que puguin causar dany a les persones.
Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l'evacuació.

4.

La persona organitzadora ha d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència sanitària que
corresponguin.

5.

La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar l'espai que sigui necessari per a l'aparcament
de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents, i subsidiàriament dels danys i perjudicis
que aquestes puguin ocasionar en els béns públics i privats situats a les rodalies de l'espai.
L'administració competent per concedir la llicència o autorització d'aquesta activitat pot condicionar la seva realització al
fet que la persona organitzadora dipositi una fiança suficient per respondre per aquests danys i, en general, per la resta
que es puguin ocasionar en l'espai obert com a conseqüència de la realització de l'espectacle públic o de l'activitat
recreativa.
Memòria d'espectacle públic o d'activitat de caràcter extraordinari (article 113)
1.

Per sol·licitar una llicència o autorització de caràcter extraordinari s'ha de redactar una memòria, amb el
contingut mínim següent:
a)

Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.

b)

Data o dates i horari previst per a la realització.
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI
(10)
c)

Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva
organització.

d)

Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement
assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls
ofereixen.

e)

Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de
control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal prevenir
riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones
interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit.

f)

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la
responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat
recreativa.

g)

Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment, recinte o espai
obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la
seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

2. La memòria prevista per l’apartat anterior ha de ser redactada:
a)
Pels mateixos serveis municipals, en el cas dels espectacles i les activitats recreatives
organitzats pels Ajuntaments.
b)
En els altres casos, per les persones que organitzen l’espectacles o activitat, o per qui elles
mateixes designin.
Nota: En cas d’espectacles o activitats recreatives organitzats per l’Ajuntament, la memòria serà redactada pels
tècnics municipals de l’àrea que organitzin l’espectacle o activitat , amb l’assessorament i supervisió dels serveis
tècnics municipals.
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