Requisits
DE LES SOL·LICITUDS
PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS A LA VIA
PÚBLICA
Per a més informació:
https: //www.tarragona.cat
dominipublic@tarragona.cat
Tel. 977 296 208

Organitzades
per associacions
i entitats cíviques
de la ciutat

www.tarragona.cat
www.tarragona.cat

. Aforaments màxims *
• Fins a 1.000 persones d’assistència prevista en espais oberts de la via pública
• Fins a 500 persones d’aforament màxim autoritzat en recintes tancats a la via pública
* Per aforaments superiors caldrà sol·licitar llicència municipal d’activitats extraordinàries

. Terminis de presentació
Amb una antelació mínima de 15 dies en els casos següents:
• Actes d’associacions i entitats registrades a la ciutat
• Festes amb atraccions mecàniques, quan constitueixin un complement del programa de festes
(tres atraccions, com a màxim, o una superfície equivalent a 100 m2)
Amb una antelació mínima de 45 dies en els cassos següents:
• Sempre que l’esdeveniment suposi tallar de forma completa un vial principal per on passi el
servei de transport públic urbà
• Sempre que tingui afectació a l’ordenació del trànsit o requereixi la retirada de vehicles estacionats
• Festes/espectacles amb pirotècnia o actuació de grups de foc
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9. Memòria descriptiva

• S’haurà d’assenyalar l’àrea de superfície que es pretén ocupar i la ubicació dels elements que
l’integren com escenaris, taules i cadires, barres de bar i, de manera específica, les atraccions firals
i els seus elements auxiliars

• S’haurà de descriure l’objecte principal de la sol·licitud, així com les diferents activitats programades. Quan se’n disposi, s’aportarà el corresponent programa d’actes
• Caldrà especificar l’aforament o la participació prevista d’assistents. Quan hi hagi més d’una activitat, serà suficient especificar les dades de la més important. En el cas d’activitats musicals amb
un aforament previst a partir de les 500 persones, caldrà disposar d’una Memoria de seguretat
• Les instal·lacions elèctriques temporals hauran d’estar convenientment legalitzades d’acord
amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (vegeu nota informativa a eTràmits)
• En el cas de menjars populars cuinats a la via pública, caldrà indicar la ubicació i el sistema
d’ignició a emprar (gas, carbó, llenya, electricitat), així com les mesures en relació amb la integritat,
preservació i neteja de l’espai a utilitzar
• Caldrà indicar si existeix o no afectació al transport públic urbà, a l’ordenació del trànsit i/o a l’estacionament de vehicles
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Tipus
d’activitat a la
via pública o
espais públics
Festes amb espectacles o activitats
recreatives
de més
de tres dies

Fins a 100
persones

(espais oberts
o tancats)

300.000 €

101-150
persones

151-300
persones

(espais oberts (espais oberts
o tancats)
o tancats)

360.000 €

540.000 €

301- 500
persones

Aforament
indeterminat

(espais oberts (espais oberts
o tancats)
no superior
a 1000 persones)

675.000 €

601.000 €

Tipus
d’activitat a la
via pública o
espais públics

Fins a 100
persones

(espais oberts
o tancats)

101-150
persones

151-300
persones

(espais oberts (espais oberts
o tancats)
o tancats)

301- 500
persones

Aforament
indeterminat

(espais oberts (espais oberts
o tancats)
no superior
a 1000 persones)

Festes amb espectacles o activitats
recreatives
de dos a tres dies

300.000 €

320.000 €

480.000 €

600.000 €

601.000 €

Festes amb espectacles o activitats
recreatives
d’un dia

300.000 €

300.000 €

420.000 €

525.000 €

601.000 €

Concerts de
música clàssica,
òpera, teatre, cine,
activitats infantils
populars i
activitats cíviques
populars

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

. Serveis higiènics
• Una cabina per a cada 150 persones, i una més per cada 150 persones d’aforament autoritzat
- Es podran substituir per lavabos d’establiments o entitats ubicats a la zona de l’esdeveniment:
Un obert en els moments del programa amb menor aforament i set en els moments de màxima
afluència (1.000 persones).
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• S’acceptarà la tramitació per part d’associacions de veïns i/o entitats quan constitueixin un complement del programa de les festes. És a dir, tres atraccions, com a màxim, o una superfície equivalent a 100 m2.

• Els organitzadors de festes/activitats amb pirotècnia hauran de presentar un pla d’autoprotecció
d’acord amb el RD 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i
de cartutxeria.
• Els organitzadors, empreses pirotècniques, instal·ladors i participants en espectacles pirotècnics
s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes a l’Ordenança municipal reguladora d’aquestes activitats (vegeu normativa a
de la web municipal).

EMPOSTISSATS
I TANQUES
Un entarimat de com a màxim 12x8 metres i fins a 20
tanques per a ús específic de
l’organització (no utilitzables
per a ordenar el trànsit).

ENLLUMENAT PÚBLIC.
HORARIS D’ENCESA
I APAGADA.
La modificació d’horaris d’encesa o apagada de l’enllumenat públic s’haurà de fer constar a la sol·licitud

SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC
No es podrà connectar cap
equip a la xarxa d’enllumenat
públic

