Ajuntament de Salou
Informació sobre les activitats de caràcter extraordinari

Les activitats de caràcter extraordinari s’admeten en tot el terme municipal, prèvia
autorització i comunicació prevista legalment.

Activitats de caràcter extraordinari.
1.- Les activitats de caràcter extraordinari es podran sol·licitar i tramitar mitjançant el
procediment de llicència d’activitat extraordinària.
2.- Tipus d’activitats incloses amb caràcter extraordinari:
-

Actuacions musicals en directe, espectacles musicals, activitats recreatives,
balls, folklore popular, espectacle de màgia, teatre, monòlegs i altres de
característiques similars, realitzats dins dels establiments privats tancats.

-

En espais oberts de caràcter privat com tendals, jardins i terrasses obertes, només
es podran realitzar si es troben apartats dels nuclis habitats, per tal que no causin
molèsties, prèvia valoració de cas per cas, mitjançant estudi d’impacte acústic i
amb les corresponents restriccions horàries.

-

No estan incloses les activitats que es realitzin a la via publica i/o espais públics,
en recintes tancats a la via pública i les activitats esportives i recreatives
realitzades dins de poliesportius o espais i locals públics.

Condicions:
-

-

Les activitats s’han de realitzar durant els dies marcats en vermell dins del
calendari de festes adjunt.
En el cas de l’activitat extraordinària es realitzi fora del calendari de festes i
revetlles populars, la competència per autoritzar-la és de la Generalitat de
Catalunya, per la qual cosa s’efectuarà l’oportuna tramesa.
La llicència s’ha de sol·licitar mínim amb un mes d’antelació a la data de la
celebració.
Nombre màxim d’espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari es
de 12 a l’any. Es poden sol·licitar de forma conjunta o individualitzada.

Documentació a aportar:
-

Instància Llicència activitats extraordinàries
Declaració responsable responsabilitat civil.
Memòria descriptiva de l’espectacle o activitat, que inclogui totes les dades
d’identificació (dates, horaris, adreça, nom i telèfon de dos responsables de

-

-

l’organització, descripció de l’activitat i nombre màxim de persones que es
preveu que assisteixin).
Estudi d’impacte acústic amb les mesures adoptades per prevenir les molèsties a
tercers en matèria de sorolls (en el cas que l’activitat a desenvolupar sigui de
caràcter musical).
Memòria tècnica justificativa del compliment de les condicions de seguretat, en
el cas que hi hagi modificació de les condicions d’aforament o estructures
desmuntables, que inclogui:
o Mesures adoptades en matèria de seguretat provada o policia municipal i
personal de control d’accés.
o Mesures addicionals adoptades en matèria de prevenció i extinció
d’incendis, si s’escau.
o Pla d’autoprotecció, si correspon.
En cas contrari s’haurà d’aportar la declaració de responsable de la no necessitat.

Un cop obtinguda la llicència d’activitat extraordinària, per tal de poder efectuar la resta
d’actuacions que és permeten a l’any, en concret 12, si aquestes no s’han demanat de
forma conjunta, únicament s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb un escrit, el dia i
l’hora de l’activitat, adaptant-se a la llicència atorgada i donant compliment als requisits
anteriorment citats.

