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CONDICIONS I REQUISITS PER A L’AUTORITZACIÓ DELS ACTES O 
CELEBRACIONS DE CARÀCTER VEINAL O ASSOCIATIU DE TIPUS 
FESTIU, RECREATIU I ADREÇATS AL LLEURE O L’ENTRETENIMENT, 
QUE ES DUEN A TERME EN ESPAIS PUBLICS. 
 
 

1. JUSTIFICACIÓ. 
 
Els actes o celebracions de caràcter veïnal o associatiu de tipus festiu, recreatiu i 
adreçats al lleure o l’entreteniment que es duen a terme en  espais públics i 
equipaments públics municipals, són manifestacions socials i culturals que cal 
fomentar i preservar, funcions envers les quals els ajuntaments també hi tenen un 
paper rellevant.  
 
És objecte de les presents condicions i requisits determinar la tramitació del règim 
d’autorització per a la utilització d’espais públics per als referits actes o celebracions de 
caràcter veïnal o associatiu de tipus festiu, recreatiu i adreçats al lleure o 
l’entreteniment.  
 
En tal sentit, es tindran molt en compte aquelles mesures de protecció contra la 
contaminació acústica dirigides a compaginar la realització d’aquests actes o 
celebracions amb el dret al descans dels veïns, amb l’objectiu d’afavorir un equilibri 
entre oci i descans. 
 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.  
 
2.1. Resten subjectes a aquest protocol administratiu els actes i celebracions de 
caràcter veïnal o associatiu, de tipus festiu, recreatiu i adreçats al lleure o 
l’entreteniment, que es duen a terme en  espais públics i equipaments públics 
municipals amb un aforament baix o mitjà, que no es duen a terme en establiments 
oberts al públics inclosos en el catàleg establert pel reglament (actualment, el 
Reglament aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost), sempre que no comportin risc 
greu per a la seguretat de les persones, per als drets de tercers o per a la integritat 
dels espais públics, els quals queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, d’acord amb el seu article 4 apartat 5è, segons la modificació introduïda 
per l’article 218.4 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 
 
2.2. Els referits actes i celebracions de caràcter veïnal o associatiu objecte de les 
presents condicions i requisits estaran subjectes al regim d’autorització per a la 
utilització d’espais públics, en tant que ocupació temporal del domini públic d’acord 
amb el que preveuen els articles 57 i 58 del Reglament de Patrimoni (aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre) i altra normativa o legislació concordant, i estaran 
subjectes a les condicions establertes en el present document. 
 
2.3. Els actes i celebracions de caràcter veïnal o associatiu inclosos en aquestes 
condicions i requisits es poden desenvolupar en les següents ubicacions: 

 
a) En un espai públic obert a l’aire lliure, principalment en tots aquells sòls públics 

destinats a sistemes previstos pel planejament, tals com places, zones verdes, 
espais lliures, etc.; així com aquells altres que encara que no tinguin la 
consideració de sistemes, siguin de titularitat pública i puguin ser susceptibles de 
poder desenvolupar aquesta activitat per la seva singularitat o per estar 
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suficientment allunyats dels nuclis habitats. Poden disposar o no d’infraestructura i 
poden esta delimitats perimetralment, o no. 

  
2.4. Resten fora de l’àmbit d’aplicació de les presents condicions i requisits els 
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari o esporàdic 
organitzats  o coorganitzats conjuntament amb entitats per l’Ajuntament o sota la seva 
responsabilitat directa (per exemple, festes de barri, revetlles,...), amb independència 
de la titularitat de l’espai públic o de l’equipament de titularitat pública on es duen a 
terme.  
 
2.5. També resten fora de l’àmbit d’aplicació del present document aquelles 
manifestacions festives de Vilanova i la Geltrú que consten en el Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya: Festa Major, Revetlles (festes) de Sant Joan, Sant Pere i la 
Geltrú, Festa Major d’hivern (Tres Tombs) i el Carnaval.  
 
 

3. REQUISITS A COMPLIR.  
 
3.1. Els actes o celebracions de caràcter veïnal o associatiu objecte del present 
document que es duen a terme en espais públics hauran de complir amb els següent 
requisits: 
 

a) Que se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu 
impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris, o bé que se celebrin en 
indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no 
causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu. 

 
b) Disposar de la corresponent autorització d’ocupació temporal d’espais públics. 

c) Disposar, si s’escau, de les mesures d’autoprotecció adients, en funció de 
l’aforament, del tipus d’acte a realitzar, i d’altres aspectes que defineixin 
l’activitat i que caldrà aportar i explicitar en el formulari de sol·licitud per a la 
realització de l’activitat.  

d) Disposar, si s’escau, de personal de control d’accés d’acord amb el que 
defineixin els tècnics municipals responsables de seguretat, en funció del seu 
aforament i del tipus d’acte a realitzar. 

e) Disposar dels serveis higiènics, així com dels serveis sanitaris necessaris en 
funció del tipus d’actes, aforament i durada.  

f) Disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil i/o 
d’accidents, si escau, que cobreixi els risc que se’n pugui derivar de 
l’organització i realització de l’acte o celebració, segons els següents barems: 

- Fins a 100 persones d’aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat. 

- Fins a 150 persones d’aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat. 

- Fins a 300 persones d’aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat. 

- Fins a 500 persones d’aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat.    
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Per analogia, es podran aplicar els coeficients reductors previstos a l’art. 81 del 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, o normativa que el modifiqui o substitueixi.  

En cas que es produeixi venda i/o manipulació d’aliments, l’assegurança també 
haurà de cobrir també els riscos sanitaris que se’n puguin derivar. 

g) Aplicar les mesures adients per minimitzar l’impacte acústic En funció del tipus 
d’acte o celebració, del seu emplaçament i horari, es podrà requerir la 
instal·lació d’un limitador-enregistrador,  

h) En cas que els organitzadors decideixin tancar total o parcialment  l’espai 
públic destinat a la realització de l’acte o celebració haurà d’utilitzar tanques 
homologades i en cap cas no poden acabar en angles de tall o superfícies 
agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix i per raons de 
seguretat, cal preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l’evacuació 
en la forma que s’indiqui en el document de mesures d’autoprotecció.  

i) En el cas de disposar de barres o altres elements de venda o dispensació de 
begudes alcohòliques, caldrà que les entitats acreditin certificació d’haver 
realitzat el curs de dispensació responsable d’alcohol per part de, com a mínim, 
una de les persones responsables de barra que serveixin en cada torn, si és el 
cas. Així mateix, les entitats s’hauran de fer responsables de no dispensar les 
begudes ni en vidre ni en llaunes i, a ser possible, en gots reutilitzables. 

 
3.2. En l’autorització d’ocupació temporal del domini públic per a la realització dels 
actes o celebracions esmentats es faran constar les condicions d’utilització i retorn 
dels espais ocupats que es determinin en el present document, així com les mesures 
de seguretat de protecció que li seran d’aplicació en funció del tipus d’acte o 
esdeveniment a realitzar, d’acord amb la legislació sectorial i ordenances municipals 
que li siguin d’aplicació.  
 
3.3. Subsidiàriament, els organitzadors d’aquests actes o celebracions són 
responsables dels danys i perjudicis que les persones assistents puguin causar en els 
béns públics i privats situats en l’espai públic i en les seves rodalies. En funció de les 
característiques de cada acte, l’Ajuntament pot condicionar l’autorització d’ocupació 
temporal del domini públic  a què els organitzadors dipositin una fiança suficient per a 
respondre per aquests danys i perjudicis que es puguin ocasionar, sens perjudici, si 
s’escau, de l’obligació de reintegrament del cost total dels perjudicis ocasionats en tot 
allò que no cobreixi la fiança dipositada.  
 
 

4. CONDICIONS GENERALS. 
 
4.1. Els organitzadors han de comptar amb l’autorització d’ocupació temporal del 
domini públic  de l’administració titular de l’espai públic i tenir en compte les següents 
condicions: 
 

a) Els actes o celebracions de caràcter veïnal o associatiu que desenvolupin 
activitats musicals en un mateix espai públic urbà (plaça, rambla, etc.) no es 
podran realitzar més de dos dies consecutius, per tal de preservar el descans 
dels veïns d’aquests indrets. 
 

b) Els actes musicals i/o concerts no es podran desenvolupar dos caps de 
setmana consecutius en el mateix indret, excepte en aquells casos que quedi 
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degudament justificat per la regidoria de referència o, si s’escau, previ informe 
del Consell Municipal Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives o, en el 
seu defecte, per acord de la Junta de Govern Local, i d’acord amb l’art. 2.4 del 
present protocol administratiu. 

 
c) En les places o espais públics que l’Ajuntament consideri susceptibles 

d’incidències i/o reclamacions reiterades i representatives de veïns es valorarà  
l’autorització d’actes, tant si és en horari diürn com nocturn. 

 

d) Horaris de les activitats a la via pública dels apartats a) i b) 

• De diumenge a dijous, fins a les 23.00 h.  

- Amb caràcter excepcional es podran fer activitats en horari nocturn en 
espais allunyats dels nuclis residencials. L’horari màxim permès serà fins 
a la 1:30 de la matinada.  

• Divendres, dissabte i vigília dels festius, fins a les 2:30 h. 
• La música electroamplificada no podrà començar abans de les 11.00 h del 

matí. 
• Quan l’activitat a realitzar duri tot el dia no es podrà tenir més de 3 hores 

seguides de música en espais dels nuclis residencials i més de 5 hores 
seguides de música en espais allunyats dels nuclis residencials. En 
qualsevol cas, es respectarà un període horari de descans entre les 14.30 
i les 17.00 h, sense cap mena d’impacte acústic produït per una font 
sonora.  

e) Amb caràcter general, les activitats festives i en particular les activitats 
musicals, hauran de ser distribuïdes en diferents indrets de la ciutat per així 
evitar la concentració d’actes en un mateix indret i minimitzar les molèsties que 
es puguin ocasionar.  

 
f) Els organitzadors dels actes o celebracions, a l’hora de proposar a l’Ajuntament 

l’emplaçament públic desitjat, hauran de tenir en compte i complir amb els 
condicionants que es derivin dels estudis bàsics dels diferents espais públics, 
així com els estudis específics d’impacte acústic de cada un dels espais que 
defineixen la idoneïtat de l’acte a celebrar, així com la seva capacitat acústica 
en funció dels nivells fixats en l’ordenança de soroll vigent i/o mapa de 
capacitat acústica del municipi.  

 
g) Els organitzadors dels actes o celebracions a desenvolupar a l’espai públic són 

els responsables de deixar l’espai en les mateixes condicions que se l’han 
trobat. La neteja complementària ha de ser assumida per l’organitzadora de 
l’acte, i en cas que no atenguin a aquesta responsabilitat, l’Ajuntament 
encarregarà els serveis de neteja un servei especial posterior a l’acte i passarà 
el corresponent càrrec econòmic al sol·licitant de la instància o el responsable 
de l’acte.  
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 5. TRAMITACIÓ. 
 
5.1. Actes i celebracions de caràcter veïnal o associatiu a l’espai públic. 
 
a) Caldrà presentar la sol·licitud per l’autorització de l’ocupació temporal de la via 
publica al Registre d’entrada de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 30 dies 
hàbils. Aquesta sol·licitud haurà de contenir tota la informació necessària per a la seva 
valoració, la descripció del tipus d’acte a realitzar, el lloc de l’espai públic on es vol fer, 
l’aforament previst per tal de poder valorar i fixar les mesures d’autoprotecció 
necessàries, així com qualsevol altre dada rellevant per a la seva valoració, d’acord 
amb els requisits i condicions establertes. 
  
b) Una vegada es disposi de tota la documentació que complimenti adequadament els 
requisits i condicions establerts en el present document, el servei de via pública  
atorgarà la corresponent autorització per a la utilització i ocupació de l’espai públic, 
que haurà de ser notificada a l’entitat o associació amb un mínim de 7 a 2 dies hàbils 
d’antelació a la realització de l’acte sol·licitat.  
 
Únicament es podran atorgar les autoritzacions de via pública que disposin de tota la 
documentació requerida i adequada als requisits i condicions establerts.  
   
5.2. Documentació a presentar en el moment de la sol·licitud de l’autorització 
d’ocupació temporal del domini públic. 
 

1) Sol·licitud d’autorització per a la utilització de l’espai públic o de l’equipament 
públic municipal, segons model normalitzat, degudament complimentada. La 
sol·licitud d’autorització o permís d’ocupació de l’espai públic es pot presentar 
per via electrònica o de forma presencial, de conformitat amb allò que disposen 
al respecte els articles 14, 15, 16 i 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques i allò que, en 
compliment d’aquests preceptes, l’Ajuntament tingui establert.   
 
En la sol·licitud caldrà fer-hi constar la següent informació: 
 
a) En el cas d’entitats o associacions, cal que consti el nom de la persona 

responsable de l’acte o celebració. 
b) Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els 

poders necessaris per a presentar la sol·licitud d’autorització i rebre, si 
escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

c) Descripció de l’acte o celebració, lloc on es realitzarà, dates de l’activitat, 
horaris de l’activitat, horaris per muntatges previs i per desmuntatges un 
cop finalitzat l’acte, així com la previsió d’aforament. 

d) Plànol (croquis) especificant l’emplaçament de cada instal·lació: escenari, 
barres, etc. 

e) En cas que l’entitat o associació requereixi de material municipal, una 
descripció detallada del mateix. 

f) Compromís per escrit que garanteixi la devolució de tot el material 
municipal en les mateixes condicions en què ha estat facilitat. Si s’escau es 
podrà sol·licitar una fiança suficient en funció del material municipal 
sol·licitat, i sens perjudici del que s’estableixi a les ordenances fiscals 
aplicables. 

g) Declaració responsable de la persona sol·licitant fent constar que l’acte o 
celebració compleix amb els requisits establerts per les ordenances i 
normativa d’aplicació, i que són certes les dades consignades en la 
sol·licitud d’autorització així com en tota la documentació que s’adjunta.  
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h) En el cas que vulguin disposar d’elements de publicitat caldrà fer-ho 
constar en la sol·licitud.  

 
5.3. Subsidiàriament, els organitzadors d’aquests actes o celebracions són 
responsables dels danys i perjudicis que les persones assistents puguin causar en els 
béns públics i privats situats en l’espai públic i en les seves rodalies. En funció de les 
característiques de cada acte, l’Ajuntament pot condicionar l’autorització d’ocupació 
temporal del domini públic  a què els organitzadors dipositin una fiança suficient per a 
respondre per aquests danys i perjudicis que es puguin ocasionar, sens perjudici, si 
s’escau, de l’obligació de reintegrament del cost total dels perjudicis ocasionats en tot 
allò que no cobreixi la fiança dipositada. 
 
  
 
 


