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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 

ORGANITZATS EN ESPAIS TANCATS A LA VIA PÚBLICA

Aforament previst

xxT

Descripció de l'activitat o instal·lació: identificació de l'espectacle (qué es fa), a qui s'adreça, qui són els actuants 
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Data Data finalització Hora inici Hora finalització

Establiment (adreça)
Districte L'acte s'inscriu dins d'un cicle o festa major? Nom del cicle

SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

Nom / Raó social

R
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S Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població C/e

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població C/e

L'activitat és durà a terme a la VP? En cas afirmatiu indiqueu la superfície delimitada amb estructures no permanents

Nom representant DNI Telèfon  

Adreça

Correu electrònic  
NIF/CIF Telèfon
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Les persones responsables de l'activitat abans designades realitzaran funcions de vigilància i es responsabilitzaran del compliment i 
seguiment del Pla de prevenció i actuació en incidents/accidents.

Es destinaran

S'adjunta un plànol a escala 1:500 on queden clarament grafiades les activitats que es realitzen, els diferents espais i els materials 
utilitizats (taules, cadires, escenaris, elements auxiliars...). Pot imprimir el plànol a bcn.cat/guia/bcnpicc.html  

S'adjunta també el “Pla de Prevenció i actuació en cas d'incidents/accidents” degudament complimentat (pàg. 3 de la sol·licitud)

a) Personal de vigilància i control d'aforament

c) Valoració impacte acústic

d) Altres

Qui sotasigna manifesta que en el moment de la realització de l'acte disposarà d'una pòlissa d'assegurança 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 la realització de l'esmentada activitat. I es compromet a posar una còpia de l'esmentada pòlissa a disposició de les autoritats 
que la requereixin.  

L'activitat requerirà d'un sistema de sonorització amplificat i complirà els límits màxims d'emissió segons l'ordenança de Mediambient.

L'activitat no requerirà d'un sistema de sonorització amplificat.

vigilants de seguretat i control d'accès segons els requeriments del Decret 112/2010.

Sistema de control d'aforament

Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a
Els assistents en automòbil disposaran de zona d'aparcament privat ubicat a 

b) Anàlisi de la mobilitat. Activitat d'àmbit barri/districte, en un emplaçament comunicat per la parada de metro següent:

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

Altres
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SERVEIS D'EMERGÈNCIES: trieu el CAP més proper 

PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS

Càrrec Nom i cognoms Telèfon

Coordinador

Supervisor mesures de prevenció

Atenció d'incidències

Suport d'evacuació 

Enllaç servei d'emergència

EQUIP DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS

Vies d'accés dels serveis en cas d'incident o accident, i parada en la zona (marcades al plànol que s'acompanya)

Rutes d'evacuació  i de sortida de la zona en cas d'incident o accident (marcades al plànol que s'acompanya

Establiment

Data Data finalització Hora inici Hora finalització Aforament

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població C/e

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població C/e

Instal·lacions  Riscos Mesures a adoptar
Concentració 

persones
Conflictes o aldarulls, baralles, 

trencadisses
Organització de cues; mediació en conflictes; eliminació elements 

susceptibles d'ús violent
Connexions 

elèctriques i cablejat 
Enrampament, caigudes, contusions, 

curtcircuit
Cables i endolls en perfectes condicions; inassequibles al públic; fora de 

passos de persones i/o amb passacables per evitar caigudes 

Generadors Enrampament, vessamet combustible Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons Caiguda Subjectes a elements estables

Tarimes Caigudes, contusions Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques Contusions per xocs, talls Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades

Taules, cadires Dificulten evacuació Fora vies bàsiques d'evacuació

Aliments o begudes Higiene alimentària, vaixella, 
deixalles

Ús de guants per servei d'aliments; plats i gots de material innocu (ex.
cartró); instal·lació i garantia ús de contenidors   

Cuines, barbacoes, 
planxes

Incendi, cremades, intoxicació per 
fum Inabastables al públic; amb extintors al costat; en espais ventilats

AdreçaTelèfon
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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 Data finalització Hora inici Hora finalització Públic estimat

Emplaçament

Tarima

Generador/connexió punt de llum 

Sistema de sonorització

Sistema il·luminació

Nre. papereres de cartró

Servei de neteja

Altres

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

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

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

Característiques. Horari proves de so

Característiques. Horari ús

Indiqueu-ne la quantitat i el lloc on s'han de lliurar

Indiqueu l'horari previst de finalització

La resolució favorable de la sol·licitud de llicència i espectacle públic de caràcter extraordinari no suposa, en cap cas, l'acceptació i 
prestació del servei d'infraestructura

A
C

TI
VI

TA
T

R
ES

PO
N

SA
B

LE
S

Emplaçament de lliuramentTanques
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Aforament previst
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Descripció de l'activitat o instal·lació: identificació de l'espectacle (qué es fa), a qui s'adreça, qui són els actuants 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Data
Data finalització
Hora inici
Hora finalització
Establiment (adreça)
Districte
L'acte s'inscriu dins d'un cicle o festa major?
Nom del cicle
SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)
Nom / Raó social
RESPONSABLES
Nom i cognoms
DNI/NIE
Telèfon
Adreça
Població
C/e
Nom i cognoms
DNI/NIE
Telèfon
Adreça
Població
C/e
L'activitat és durà a terme a la VP?
En cas afirmatiu indiqueu la superfície delimitada amb estructures no permanents
Nom representant
DNI			
Telèfon  
Adreça
Correu electrònic  
NIF/CIF
Telèfon
MESURES ADOPTADES
a) Personal de vigilància i control d'aforament
c) Valoració impacte acústic
d) Altres
Qui sotasigna manifesta que en el moment de la realització de l'acte disposarà d'una pòlissa d'assegurança 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 la realització de l'esmentada activitat. I es compromet a posar una còpia de l'esmentada pòlissa a disposició de les autoritats que la requereixin.  
vigilants de seguretat i control d'accès segons els requeriments del Decret 112/2010.
b) Anàlisi de la mobilitat. Activitat d'àmbit barri/districte, en un emplaçament comunicat per la parada de metro següent:
Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant legal)
Altres
RESPONSABLES
ACTIVITAT
TELÈFON 112
SERVEIS D'EMERGÈNCIES: trieu el CAP més proper 
PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
Càrrec
Nom i cognoms
Telèfon
Coordinador
Supervisor mesures de prevenció
Atenció d'incidències
Suport d'evacuació 
Enllaç servei d'emergència
EQUIP DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
Vies d'accés dels serveis en cas d'incident o accident, i parada en la zona (marcades al plànol que s'acompanya)
Rutes d'evacuació  i de sortida de la zona en cas d'incident o accident (marcades al plànol que s'acompanya
Establiment
Data
Data finalització
Hora inici
Hora finalització
Aforament
Nom i cognoms
DNI/NIE
Telèfon
Adreça
Població
C/e
Nom i cognoms
DNI/NIE
Telèfon
Adreça
Població
C/e
Instal·lacions 	
Riscos	
Mesures a adoptar
Concentració persones
Conflictes o aldarulls, baralles, trencadisses
Organització de cues; mediació en conflictes; eliminació elements susceptibles d'ús violent
Connexions elèctriques i cablejat  
Enrampament, caigudes, contusions, curtcircuit
Cables i endolls en perfectes condicions; inassequibles al públic; fora de passos de persones i/o amb passacables per evitar caigudes 
Generadors
Enrampament, vessamet combustible
Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons	
Caiguda
Subjectes a elements estables
Tarimes
Caigudes, contusions
Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques
Contusions per xocs, talls
Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades
Taules, cadires	
Dificulten evacuació
Fora vies bàsiques d'evacuació
Aliments o begudes
Higiene alimentària, vaixella, deixalles
Ús de guants per servei d'aliments; plats i gots de material innocu (ex.cartró); instal·lació i garantia ús de contenidors   
Cuines, barbacoes, planxes
Incendi, cremades, intoxicació per fum
Inabastables al públic; amb extintors al costat; en espais ventilats
Adreça
Telèfon
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Sol.licitud de llicència d'espectacles publics i activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzades en establiments oberts al públic o en espais tancats a la via pública
xxPB
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
Data finalització
Hora inici
Hora finalització
Públic estimat
Emplaçament
Tarima
Generador/connexió punt de llum 
Sistema de sonorització
Sistema il·luminació
Nre. papereres de cartró
Servei de neteja
Altres
Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant legal)
Dimensió, lloc on s'ha d'instal·lar i horari d'instal·lació i recollida
Potència, lloc on s'ha d'instal·lar, horari de connexió
Característiques. Horari proves de so
Característiques. Horari ús
Indiqueu-ne la quantitat i el lloc on s'han de lliurar
Indiqueu l'horari previst de finalització
La resolució favorable de la sol·licitud de llicència i espectacle públic de caràcter extraordinari no suposa, en cap cas, l'acceptació i prestació del servei d'infraestructura
ACTIVITAT
RESPONSABLES
Emplaçament de lliurament
Tanques
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