IMPRIMIR FORMULARI

xxT

MODEL FE04
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES DE FOCS ARTIFICIALS AMB MÉS DE 10 KG DE PIROTÈCNIA PROFESSIONAL

Tipus d'acte

Manifestacions festives de caracter cultural i tradicional

Nom acte (a efectes de difusió)

SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) ACREDITADA COM A RGCRE (Responsable de Grup de Consumidor Reconegut com Expert)
Nom/Raó social
Adreça
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
Nom Representant

Data

DNI

Data finalització

Hora inici

Telèfon

Hora finalització

Públic estimat

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Seleccioni la tipologia/càrrega de material pirotècnic

Emplaçament
Districte

Es tracta d'un correfoc?

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

Total metres itinerari

Nom del cicle

Temps estimat itinerari

Itinerari

Focs (material pirotècnic)

RESPONSABLES

Un màxim de

Kg de matèria reglamentada

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Adreça

Població

Mail

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

Mail

Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre municipal

Telèfon
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Documentació a adjuntar:
S'adjunta el SOAP (Sistema Organitzatiu d'Autoprotecció) degudament complimentat (aforament superior a 4000 persones)
El sol·licitant ha presentat en la plataforma HERMES el Pau corresponent amb l'identificador

Serveis d'higiene
Es disposarà de les cabines de lavabo i WC segons normativa.
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.
Serveis d'emergència
Ambulància classe C

Ambulància classe C i ambulància classe B

A) S'adjunta certificat de la companyia asseguradora o corredoria d'assegurances de la contractació de la pòlissa de l'assegurança d'accidents i de
responsabilitat civil subscrita per:
a) L'entitat organitzadora de l'espectacle, que contempli l'organització de l'espectacle objecte de la sol·licitud.
b) L'entitat organitzadora de l'espectacle, que contemplli l'organització de l'espectacle objecte de la sol·licitud. Com a mínim haurà de cobrir un
capital de 500 € per Kg de matèria reglamentada.
c) L'empresa d'experts que cobreixi l'activitat de realització de l'espectacle demanat i que, com a mínim, haurà de cobrir un capital de 600.000
€ de responsabilitat civil. S'admetrà una única pòlissa que cobreixi conjuntament els casos descrits en aquest punt c) i en el punt b)
d) Pòlissa de RC vigent de tots els grups que participin, que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació
festiva i els possibles accidents en cas de participació de menors d'edat i danys a elements de la via pública.

B) S'adjunta certificació de l'empresa d'experts que realitzi l'espectacle tot incloent les dades següents:
Còpia de l'autorització del taller de preparació i muntatge o declaració responsable de què existeix l'autorització
Justificació de la capacitat d'emmagatzematge al taller de preparació i muntatge, quantitat que haurà de ser superior a la que es va a disparar
en l'espectacle o declaració responsable de què es disposa de la capacitat.
Relació d'artificis pirotècnics a disparar tot detallant el tipus, el nombre i la quantitat de matèria reglamentada per artifici, tant per als artificis
amb marcatge CE com els de fabricació pròpia sense marcatge CE, i el total del conjunt.
Seqüència de començament de tret entre seccions i ordre a seguir en els trets de cada secció tot incloent l'esquema de tir en representació
gràfica i simbòlica. O declaració responsable de què es donarà compliment a la normativa
Si s'escau, document contractual entre empreses d'experts de cessió de personal qualificat per a la realització de l'espectacle o declaració
responsable.
Identificació de persones expertes i aprenents que intervindran en l'espectacle, així com possibles suplents, amb còpia dels carnets o certificats
d'aptitud corresponents, així com la identificació de la persona designada com a encarregat durant el desenvolupament de l'espectacle o el seu
possible suplent
Document laboral que justifiqui la seva contractació o situació d'alta a l'empresa o declaració responsable
Declaració per part de la persona titular de l'empresa d'experts de complir amb els requisits establerts en la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, i la seva normativa de desenvolupament, per a l'activitat pròpia del tret i, en particular, per a l'espectacle previst.
Certificat de pirotècnia que inclogui la relació dels tipus d'artificis que s'utilitzaran (tipus de pòlvora, calibre, quantitats), descripció del seu
funcionament, quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.

Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre municipal
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SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) ACREDITADA COM A RGCRE (Responsable de Grup de Consumidor Reconegut com Expert)
Nom/Raó social

NIF/CIF

Adreça
Nom Representant

ACTIVITAT

Data

Telèfon

Correu electrònic
DNI
Data finalització

Telèfon

Hora inici

Hora finalització

Públic estimat

Emplaçament
Districte

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

Nom del cicle

Focs (material pirotècnic)
Un màxim de

Kg de matèria reglamentada

C) S'adjunta plànol que contingui les especificitats dels requisits i les concrecions següents:
Senyalització de ZONA DE SEGURETAT (protecció prevista durant el desenvolupament de l'espectacle): delimitació de la zona i dels espais a
on es prevegui la presència de públic, així com la representació del radi de seguretat i la seva mesura en metres
Senyalització de ZONA DE LLANÇAMENT (protecció prevista per a la zona fins a l'hora de començament de l'espectacle): situació exacta de la
zona i de la seva àrea circumdant en un radi de 500 metres
Senyalar la distància del públic
Senyalar la distància mínima de 15 metres respecte a: arbres (brancatge), façanes d'edificis, zones d'aparcament de vehicles, instal·lacions
elèctriques (cables, fanals) i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica emesa
Ubicació i accessos dels mitjans de socors i assistència en cas d'accidents
Situació dels edificis, carreteres i altres línies de comunicació, així com la d'altres elements rellevants a efectes de seguretat i evacuació
Direcció del llançament respecte a la zona destinada als espectadors en cas de llançament no vertical
Situació de zona boscosa si n'hi hagués, tenint en compte que com a mínim es realitzarà a una distància superior als 500 metres
Al plànol s'haurà d'assegurar la circulació de vehicles d'emergència
Itinerari del correfoc i lloc on es realitza l'actuació amb les mides de l'espai i la distància de l'actuació de foc fins al públic
D) Altres
Si l'espectacle afecta a vies o espais privats cal presentar un document acreditatiu de la conformitat de l'autoritat competent o propietària del sòl
per al tret dels artificis
Planificació de la comunicació prevista a veïns i comerciants
Justificació documental que els responsables de tots els grups participants i tots els components (inclosos menors) han rebut la formació
específica establerta al punt 4 de la ITC núm. 18 (Manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals) ó escrit dels Caps de Colla o
Experts dels Grups certificant-ho
Permís per escrit dels tutors legals en cas de participació de menors d'edat.
El sol·licitant manifesta que en el moment de la realització de l'activitat:
Disposarà del certificat de la companyia asseguradora o corredoria d'assegurances de la contractació de la pòlissa de l'assegurança
d'accidents i de responsabilitat civil subscrita segons l'indicat en l'apartat A.
Disposarà de la certificació de l'empresa d'experts que realitzi l'espectacle amb les dades indicades a l'apartat B.
Disposarà del permís escrit dels tutors legals en cas de participació de menors, si s'escau, segons l'apartat D.
Garantirà la presència de les dues persones responsables en compliment del decret 112/2010
I es compromet a posar l'esmentada documentació a disposició de les autoritats que la requereixin.
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
Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant legal)

Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre municipal
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES DE FOCS ARTIFICIALS AMB MÉS DE 10 KG DE PIROTÈCNIA PROFESSIONAL

RESPONSABLES

Annex 1. Activitats dinàmiques: correfoc
Nom i Cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

Mail

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

Mail

Data finalització

Hora inici

Hora finalització

Públic estimat

ACTIVITAT

Data

ANNEX 1 ACTIVITATS DINÀMIQUES

Emplaçament
Espais compromesos per l'activitat i temps d'ocupació

Itinerari

Ocupació de la calçada

Parcial

Total

Previsió espectadors al llarg itinerari
Nº persones organització

Concentració/muntatge

Hora inici Hora final

Finalització/desmuntatge

Hora inici Hora final

Nº participants menors 16 anys

Clase

Matrícula

ITV fins

Descripció (instal·lacions, plataformes...)

Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre municipal
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MODEL FE04
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES DE FOCS ARTIFICIALS AMB MÉS DE 10 KG DE PIROTÈCNIA PROFESSIONAL

RESPONSABLES

RELACIÓ DE MATERIALS PER L'ACTE
Nom i Cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

Mail

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Telèfon

Adreça

Població

Mail

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

Sistema de sonorització

Característiques. Horari proves de so

Sistema il·luminació Característiques. Horari ús

Nº papereres de cartró Indicar la quantitat i el lloc on s'han de lliurar
Servei de neteja Indicar l'horari previst de finalització
Tanques

Emplaçament de lliurament

Altres

La resolució favorable de la sol·licitud de lllicència 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 legal)

Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre municipal
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