SERVEIS A LA CIUTAT i TERRITORIALS

401 - Z027

MEMÒRIA D'ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

D’acord amb l’article 113 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, per sol·licitar una llicència o autorització de caràcter extraordinari s’ha de
redactar una memòria, amb el contingut mínim següent:
1.- Identificació de l'espectacle públic o activitat de què es tracti

2.- Data o dates i horari previst per a la realització
Data/dates:
Horari d'inici:

Horari de finalització:

3.- Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de com a mínim, dues persones responsables de la seva
organització.
Responsable 1:
Nom i cognoms

DNI

Domicili

C. postal

Població

Telèfon

Responsable 2:
Nom i cognoms

DNI

Domicili

C. postal

Població

Telèfon
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4.- Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre de persones que previsiblement assistiran en la
seva realització, amb indicació del serveis o prestacions que se’ls ofereixen.
Descripció de l'espectacle / activitat recreativa:

Nombre de persones previst (aforament)
Hi haurà servei de bar / menjar / altres: Sí

No

Altres serveis o prestacions que s'ofereixen
5.- 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 de 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.
a)

Personal de vigilància de seguretat privada:
Sí

Nombre:

No s'escau
Cal contractar serveis de personal de vigilància privada ( activitats o espectacles musicals):
0 vigilants de seguretat privada (aforament autoritzat menys de 500 persones)
1 vigilant de seguretat entre 501 i 1000 persones
2 vigilants de seguretat privada a partir de 1.001 persones
I, en endavant. d’una persona de vigilant de seguretat més per cada 1000 persones més d’aforament
autoritzat.

b)

Serveis de control d'accés:
Sí

Nombre:

No s'escau
Cal contractar serveis de control d’accés ( espectacles públics i activitats recreatives musicals ):
0 controladors d’accés (aforament autoritzat menys de 150 persones)
2 controladors d’accés (entre 151 i 500 persones)
3 controladors d’accés (entre 501 i 1.000 persones)
A partir de 1.001 persones d’aforament màxim autoritzat: 4 persones, com a mínim, i 1 més per cada 1.000 persones més
d’aforament autoritzat.
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c)

Pla d'autoprotecció:
Sí

No s'escau

El titular haurà de presentar un pla d’autoprotecció tenint en compte el 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, que deroga el Decret
82/2010, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.
Serà obligatòria la realització del pla d’autoprotecció:
1. En espais delimitats o recintes:
- Edificis amb capacitat o aforament superior a 1000 persones.
- Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1000 persones.
- Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 2000
persones.
2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 10.000 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. 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.

d)

Anàlisi de mobilitat:
Sí

No s'escau

Previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s’escau, segons determina la normativa sobre regulació
de la mobilitat generada.

e)

Memòria de seguretat:
Sí

No s'escau

Per activitats recreatives musicals amb aforament superior a 150 persones - amb el contingut de l’article 42 del Decret
112/2010.

f)

Serveis higiènics:
Nombre:
Per activitats recreatives que se celebrin fora d’establiments caldrà que el titular disposi de serveis higiènics a raó de 1 servei
higiènic (cabina dotada de wàter i lavabo) cada 150 persones.
Els establiments (locals tancats) oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de
wàter següent:
Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i dos cabines
Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat 2 lavabos i 4 cabines
Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat 2 lavabos i 6 cabines
Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat 4 lavabos i 8 cabines
Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500 persones més
d’aforament autoritzat.

g)

Assistència sanitària:
Sí

Nombre:

No s'escau
Si l’activitat disposa d’un aforament inferior a 1.000 persones, solament caldrà que els responsables de l’activitat disposin d’una
farmaciola amb els materials i equips adequats per facilitar primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisis sobtada.
Si l’activitat disposa d’un aforament superior a 1.000 persones, han de disposar d’una infermeria amb instal·lacions, materials i
equips adequats per prestar els primers auxilis en cas d’accident, malaltia o crisis sobtada. La infermeria pot ser substituïda per
una farmaciola i la presència de vehicles mediatitzats mentre l’establiment estigui obert al públic o l’activitat s’estigui duent a
terme.
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h)

Serveis automàtics de control d'aforament:
Sí

No s'escau

Si l’activitat es realitza a l’aire lliure, i està totalment oberta al públic, sense tanques ni cap sistema de control automàtic
d’aforament, la persona organitzadora serà la responsable del control de l’aforament, que ha d’evitar que en cap moment
l’afluència de públic superi l’aforament màxim autoritzat i haurà d’estar en condicions de proporcionar en qualsevol moment
informació als i a les agents de la policia de Catalunya sobre el nombre de persones que es troben en l’activitat recreativa. En el
present cas, es realitzarà mitjançant l’observació visual dels organitzadors.

i)

Altres dades:
Es preveu la col·laboració de la policia per modificar el trànsit.

Sí

No

Es preveu servei de la policia local a l’esdeveniment.

Sí

No

És necessària la col·laboració dels Mossos d’esquadra.

Sí

No

Es preveu la venda de begudes alcohòliques.

Sí

No

Es preveu la manipulació i/o elaboració d’aliments.

Sí

No

- En cas afirmatiu, es disposa d'instal·lacions i equips per a
realitzar aquesta activitat de forma adequada

Sí

No

Es disposa d’abastament d’aigua potable de la xarxa municipal.

Sí

No

Característiques del lloc de realització:

m²

Superfície total:
Distribució de les superfícies interiors:

Estructura i recobriment:

Previsió neteja posterior (empresa):
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j)

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.
Disposo de pòlissa d'assegurances d'acord amb el que es preveu a l'article 80 del Decret 112/2010,
de 31 d'agost pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
Import de la quantitat contractada:

€

Les quanties mínimes en els establiments, estan indicades a l’article 80 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

k)

Documentació a adjuntar amb la memòria:
Estudi d'impacte acústic
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.
La realització de l’activitat extraordinària a l’exterior, farà que sigui el titular el responsable de realitzar les mesures
correctores adients a fi d’esmorteir i minimitzar les possibles molèsties als habitatges i activitats més properes i garantir que
els nivells sonors generats en cap moment puguin afectar el benestar dels ciutadans.

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 l’activitat recreativa projectada.
El titular haurà de justificar que disposa de la corresponent sol·licitud/autorització de l’àrea de l’ajuntament que li pertoca
(cultura, promoció econòmica...).
Cal posar de manifest que les persones organitzadores poden tancar l’espai obert destinat a la realització de l’activitat
extraordinària, si ho autoritza la persona titular. Les tanques han de ser homologades i no poden acabar en angles de tall o
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.

Memòria contra incendis signada per tècnic competent
Caldrà demanar informe al Departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis de la

Generalitat de

Catalunya ( bombers), amb un mínim de 15 dies hàbils d’antelació a 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.
En aquests supòsits de control preventiu de l’administració de la Generalitat serà necessària la presentació d’un certificat
d’acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de l’Administració.

Pla d'autoprotecció
Anàlisi de mobilitat
Memòria de seguretat
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NOTES
- Si es realitzen en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenció d’incendis
exigits als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus d’espectacle públic o d’activitat recreativa que es
vulgui realitzar.
- Si l’activitat es realitza totalment a l’exterior, pel que fa a la prevenció d’incendis, es considera l’activitat de risc
baix, pel que caldrà instal·lar dos extintors portàtils prop de la zona de control o escenari.
- Els responsable de l’organització hauran de disposar en tot moment dels telèfons d’emergències i hauran de
facilitar l’accés als vehicles d’emergències en tot moment.
- S’haurà d’informar als assistents de l’activitat extraordinària, en llocs totalment visibles sobre els diferents:
Prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys
Prohibida la venda de tabac
Es reserva el dret d’admissió
Activitat recreativa musical amb aforament màxim de: xx persones
Es disposaran de fulls de reclamació
Prohibida l’accés a menors de 16 anys que no vaguin acompanyats d’un adult
- En cas d’instal·lar-hi estructures no permanents desmuntables, aquestes també seran objecte de llicència i
s’haurà d’aportar la documentació exigida segons al legislació vigent (Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles i activitats recreatives).

Salt,
Signatura:

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d'obligació legal.
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de
Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
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