MEMÒRIA PER A ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES
ESTABLIMENT
Nom
Adreça*
Població*

Codi postal

TITULAR DE L’ACTIVITAT
Nom i cognoms
NIF/NIE/CIF
ACTIVITAT EXTRAODINÀRIA
a) Identificació del tipus d’espectacle o activitat recreativa extraordinària:

b) Data o dates i horari previst per a la realització
- Data o dates (màxim 12 actuacions a l’any):
- Nombre d’actuacions ja realitzades dins el mateix any, prèvies a aquesta:
- Horari d’inici i finalització (la finalització no pot sobrepassar les 23:30h):
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 previst d’assistents:

e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat
privada i de control d’accès1, 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, en matèria de sorolls i
trànsit.

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

1

DECLARO
 Que disposo, o disposaré abans de la celebració de l’acte extraordinari, d’un estudi
d’impacte acústic, entre l’establiment i els veïns més immediats, que determina que el
local disposa d’un aïllament suficient per garantir que no se superaran els valors límits
d’immissió a l’interior i a l’exterior establerts pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. En tot cas, l’emissió de sorolls no
superarà els 80 dB a l’interior.



Que en cap cas se superarà l’aforament previst i aprovat a la llicència o comunicació,
d’acord a la documentació tècnica que consta a l’Ajuntament.



Que es mantindran en tot moment les mesures de seguretat previstes en la documentació
tècnica aprovada per l’Ajuntament.



Que disposo de l’informe favorable de la Generalitat, o de la sol·licitud si encara no s’ha
resolt, en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, si cal d’acord amb el que disposa
l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, i n’adjunto una còpia. 2



Que disposo de l’autorització, o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt, per a l’ocupació
del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament, i
n’adjunto una còpia.

Lloc i data
Signatura

1

Necessitat de vigilants de seguretat privada durant tot l’horari de funcionament (Article 43
del Decret 112/2010):
a) Una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d'aforament autoritzat.
b) Dues persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.001 persones d'aforament autoritzat.
I, en endavant, d'una persona vigilant de seguretat privada més per cada 1.000 persones
d'aforament autoritzat.

Personal de control d’accés (Articles 57 i 58 del Decret 112/2010):
Tenen l’obligació de disposar de personal de control d’accés els espectacles públics i activitats
recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 150 persones d'aforament autoritzat. El
nombre de controladors d’accés serà:
a) Entre 150 i 500 persones d'aforament màxim autoritzat: 2 persones, com a mínim.
b) Entre 501 i 1.000 persones d'aforament màxim autoritzat: 3 persones, com a mínim.
c) 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.
2

Informe d’incendis
Aquest informe s’ha de sol·licitar en els supòsits següents:
a) Activitats de caràcter esporàdic amb un aforament superior a 500 persones en
establiments tancats o a 1.000 persones en espais oberts.
b) Estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, entre altres,
amb un aforament superior a 1.000 persones.
2

