IMPRIMIR FORMULARI
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Model FE02
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT PREVIST SUPERIOR A 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

L'aforament previst superarà les 4.000 persones amb una densitat de 3 persones/metre quadrat o superior?
L'acte es durà a terme durant la nit (a partir de les 22 hores) i/o matinada?
La durada de l'acte superará les cinc hores?
SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)
Nom / Raó social

NIF/CIF

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Nom representant

DNI

Telèfon

Tipus d'acte
Nom acte (a efectes de difusió)
Data

Data finalització

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

És una activitat esportiva?

Hora inici

Hora finalització

Públic estimat

En cas afirmatiu, trieu modalitat

Descripció

Emplaçament
Districte
Es tracta d'una activitat dinàmica?

L'acte s'inscriu dins d'un cicle o festa major?
Total metres itinerari

Nom del cicle

Temps estimat itinerari

RESPONSABLES

Itinerari

Nom i cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

C/e

Nom i cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

C/e

a) Anàlisi de la mobilitat. Activitat en un emplaçament comunicat per la parada de metro següent:
b) Serveis d'higiene
Es disposarà de les cabines de lavabo i WC segons normativa.
c) Valoració impacte acústic
L'activitat no requerirà d'un sistema de sonorització amplificat.
L'activitat requerirà d'un sistema de sonorització amplificat i complirà els límits màxims d'emissió segons l'ordenança de Mediambient.
d) Documentació a adjuntar
S'adjunta el SOAP (Sistema Organitzatiu d'Autoprotecció) degudament complimentat.
El sol·licitant ha presentat en la plataforma HERMES el Pau corresponent amb l'identificador
Si com a sol·licitant, persona física o jurídica, voleu que les notificacions es realitzin de manera electrònica, marqueu aquesta casella i comproveu
l'adreça de correu electrònic complimentada en la pàgina 1
Qui sotasigna manifesta que en el moment de la realització de l'activitat disposarà de:
Una pòlissa de Responsabilitat Civil al corrent de pagament que cobrirà la totalitat dels danys i perjudicis a persones i a béns propis i a tercers que
es puguin derivar de l'esmentada activitat. I, si s'escau, permís escrit dels tutors legals en cas de participació de menors.
Una pòlissa de Responsabilitat Civil amb cobertura mínima de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 per sinistre.
Una pòlissa d'accidents que cobreixi a tots els participants, amb una cobertura mínima de 6000 € per víctima, 3000 € per mort i 6000 € per
invalidesa o garantirà que cadascun dels participants estigui cobert per una llicència federativa, una llicència d'activitat física o una cobertura
escolar.
I es compromet a posar una còpia d'aquesta documentació a disposició de les autoritats que ho requereixin.

Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant)

Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre
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Model FE02
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT PREVIST SUPERIOR A 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

Annex 1. Només activitats dinàmiques
Espais compromesos per a l'activitat i temps d'ocupació

Itinerari

Ocupació de la calçada

Total

Parcial

Previsió espectadors al llarg itinerari

Concentració/muntatge

Hora inici Hora final

Finalització/desmuntatge

Hora inici Hora final

Nre. persones organització
Nre. participants menors 16 anys

Annex 1. Relació de vehicles participants en activitat dinàmica
Classe

Matrícula

ITV fins a

Descripció (instal·lacions, plataformes...)

CONTINGUT MÍNIM D'UN PAU
Cal presentar un PAU sempre que l'aforament previst superi les 20000 persones o quan es donin simultàniament aquests supòsits: aforament
previst superior a 4000 persones amb una densitat de 3 o més persones per metre quadrat; desenvolupament de l'acte durant la nit o matinada;
durada de l'acte superior a les 5 hores.
Document 1: identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.
Document 2: inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció.
Document 3: manual d'actuació.
Document 4: implantació, manteniment i actualització.
Annexos:
Annex 1: Directori de comunicacions.
Annex 2: Formularis per a la gestió de les emergències.
Annex 3: Plànols.
Annex 4: Fitxes d'actuació.

Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre
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Model FE02
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT PREVIST SUPERIOR A 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

RESPONSABLES

RELACIÓ DE MATERIALS PER L'ACTE
Nom i cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

C/e

Nom i cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

C/e

Data finalització

Hora inici

Hora finalització

Públic estimat

ACTIVITAT

Data

Emplaçament
Tarima Dimensió, lloc on s'ha d'instal·lar i horari d'instal·lació i recollida

Generador/connexió punt de llum

Sistema de sonorització

Potència, lloc on s'ha d'instal·lar, horari de connexió

Característiques. Horari proves de so

Sistema il·luminació Característiques. Horari ús

Nre. papereres de cartró Indiqueu-ne la quantitat i el lloc on s'han de lliurar

Servei de neteja Indiqueu l'horari previst de finalització

Altres

La resolució favorable de la sol·licitud de llicència i espectacle públic de caràcter extraordinari a la via pública no suposa, en cap cas,
l'acceptació i prestació del servei d'infraestructura
Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant)

Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre

Pàgina 3 de 3

