Sol·licitud realització
festes, fires o activitats
esportives o culturals*
MOTIU:
Dades de l'entitat sol·
sol licitant
Nom de l'entitat

CIF

Adreça (C/, Pl., Avda…)

Número

Representada per

DNI

Adreça (C/, Pl., Avda…)

Número

Municipi

Població

Teléfon

Fax

e-mail

Adreça per a notificacions (pot ser electrònica):
DATES I HORARIS
Data d'inici

Horari general

Data finalització

Horari especial

Dia

Horari

Dia

Horari

Dia

Horari

S'adjunta programa

Si

No

EMPLAÇAMENT
Local municipal

Solar municipal

Solar particular

Altres

Via pública

Aforament aprox.

Ubicació
S'adjunta Plànol

Necessitats(1)
Cadafal (Màx. 1)

Metres

Preses de corrent

Q

Potència

Cadires

Quantitat

Focus

Quantitat

Altre instal·lació elèctrica
Foguerons

Tanques

Arena

Nota: No es pot reservar estacionament per a vehicles.
2

Tall de carrer

3

Carrers:

Reserva d'estacionament
Control de seguretat

Altres

1. Només entitats ciutadandes registrades a l'Aj. de Marratxí.
2. Implicarà necessariament contactar amb Policia.
3. No s'autoritzen reserves per estacionament de vehicles

* La sol·
sol licitud no implica autorització està
subjecte a la disponibilitat
IMPORTANT: ABANS DE TRAMITAR LA SOL·
SOL LICITUD COMPROVAU QUE COMPLIU
O PODEU COMPLIR LES CONDICIONS PARTICULARS (pag 3)
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Sol·licitud realització festes, fires o activitats esportives o
culturals
MOTIU:
Observacions

Plànol 1
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CONDICIONS PARTICULARS PER AUTORITZACIONS DE FESTES, FIRES O
PROVES ESPORTIVES
Requisits de l'Ordenança reguladora de l'ús, aprofitament i circulació a vies i espais d'ús
comunal (BOIB núm.117, de data 10 d'agost de 2010):
Identificació completa del responsable de l'esdeveniment (art. 43 OOMM).
Només es podrà autoritzar allò que s’hagi sol·licitat i pel lloc indicat a la pròpia sol·licitud. S’han de
tramitar amb 30 dies d’antelació i resta denegat allò que no figuri a la pròpia sol·licitud i (art. 45 OOMM)
A les sol·licituds genèriques, per exemple “Festa de curs ..., Festa Rociera ..., Festa cloenda ...” on no
s’expressi cap activitat musical o d’amenització s’entendrà que no existeix, al mateix temps que en cas de
superar les 100 persones a un espai tancat o 500 a l’aire lliure, hauran de presentar memòria tècnica (Llei
7/2013). Passats 20 dies sense resposta a una sol·licitud d'aquestes activitats veïnals tindrà efectes
desestimatoris.
Si el lloc, de l'activitat que es pretén dur a terme, és de propietat privada hauran de disposar de permís
previ i per escrit del seu propietari (art. 49 OOMM).
Correspon a l'organització la sol·licitud de les actuacions en vies i espais públics no competència
municipal (art. 52 OOMM). La seva denegació implicarà la denegació dels actes per part de l'Ajuntament.
L’horari de tancament de l’activitat serà l’indicat a l’Ordenança Municipal reguladora dels horaris
d’obertura i tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives de l’Ajuntament de
Marratxí (BOIB núm. 140, de data 07-10-2006; publicació núm. 16867).
L'organització només podrà tallar els carrers si, moments previs al tall contacta via telefònica amb la
Policia Local al telèfon núm. 971-604055 i rep la seva autorització expressa (art. 61 OOMM).
La solta de coets només es podrà autoritzar d’acord amb la normativa vigent i estirà subjecte al RD
989/2015 i amb presència d’ambulància i serveis contra incendis, si és necessari (art. 62 OOMM).
Que no hi hagi cap local, a menys de 30 metres (art. 42 OOMM), on es puguin comercialitzar productes
que es puguin consumir en l’activitat veïnal.
Les activitats no considerades veïnals (art. 41 OOMM) estan subjectes a taxes atenent a l’Ordenança
Fiscal pertinent.
L'organització ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb garantia suficient per a la
cobertura dels incidents que com objecte dels actes es pugui produir (art. 51 OOMM).
Queda prohibit el consum de substàncies estupefaents o psicotròpiques i prohibida la venda i el consum
d’alcohol a menors de 18 anys. Serà responsable el promotor de l’activitat.

En el cas excepcional de realitzar-se en recinte tancat, a més haurà de complir:
Amb les normes de seguretat ciutadana que es dictin.
Queda prohibit l’accés al recinte amb articles pirotècnics.
S’ha d’estar en possessió d’un Pla d’Autoprotecció en cas d’un aforament superior a les 250 persones.
S’haurà de complir amb el Decret 41/2011, regulador del servei d’admissió i control d’ambient intern.
S’haurà de facilitar en tot moment l’activitat inspectora de l’Administració i en especial de la Policia Local.
No podrà superar els nivells de contaminació acústica establerts a l’Ordenança Municipal de Protecció
del Medi Ambient.

A més, haurà de complir amb la resta de condicionants que des de l’Ajuntament es dictin,
especialment des d'activitats.
Marratxí,

d

de

.

Sgt.__________________Nom i llinatges_______________________________

Sr. Batle de l'Ajuntament de Marratxí
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