AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 90/2017
RESOLUCIÓ RELATIVA A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A UNA ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
PRIVADA QUE ES REALITZARÀ EN EL RECINTE DE
L’AEROPORT DE LA SEU D’URGELL EL DIA 16 DE SETEMBRE
DEL 2017 (SKYFEST DESPERADOS).
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
en base als següents
FETS
El dia 25 de juliol del 2017 va tenir entrada en aquest ajuntament una
sol·licitud presentada per ENTRETENIMIENTO MUSICAL, SL (NIF
B66084625), societat representada per Juan Guillermo Arnau Lasierra com
administrador mercantil, per realitzar una activitat de FESTIVAL
MUSICAL I EVENT CULTURAL PRIVAT, DE CARÀCTER
TEMPORAL I EXTRAORDINARI (SKYFEST DESPERADOS) EN EL
RECINTE DE L’AEROPORT DE LA SEU –ANDORRA el dia 16 de
setembre del 2017.
Juntament amb la sol·licitud (entrada núm. 514) es va aportar PROJECTE
redactat per l’enginyer industrial, Miquel Ballabriga Suñé.
FONAMENTS DE DRET
1.- La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits
establerts per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives i pel Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
2.- Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, LPCA, i de l’Ordenança municipal reguladora

d’aquesta Corporació, l’activitat no queda classificada com a tal en cap
dels seus annexes, per la qual cosa restaria fora del seu àmbit d’aplicació.
3.- La taxa per expedició de documents administratius que correspon
satisfer és de 75,00,-€ (Ordenança Fiscal núm. 5, epígraf tercer -llicències
ambientals i comunicacions relatives a l’obertura o posada en marxa
d’establiments i actes relacionats-, 3.- Activitat o establiment no inclosos
als annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats).
LLOC I FORMA DE PAGAMENT: Mitjançant ingrés o transferència al
compte a nom de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet següent:
Compte núm. ES94.2100.3603.78.2500017170, de CAIXABANC, oficina
de la Seu d'Urgell.
RESOLC
PRIMER.- CONCEDIR llicència de caràcter extraordinari a
l’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA, FESTIVAL MUSICAL I EVENT
CULTURAL
PRIVAT,
DE
CARÀCTER
TEMPORAL
I
EXTRAORDINARI
(SKYFEST
DESPERADOS)
QUE
ES
REALITZARÀ EN EL RECINTE DE L’AEROPORT DE LA SEU
D’URGELL EL DIA 16 DE SETEMBRE DEL 2017, llicència que queda
condicionada a l’adopció de les mesures que tot seguit s’indiquen:
a)L’aforament màxim permès és de 2.500 persones. Totes les mesures i
condicions indicades en aquest informe han de mantenir-se encara que
l’assistència de públic sigui menor a la prevista.
b)L’horari de l’esdeveniment musical serà des de les 19:00 del dia 16 de
setembre fins a les 02:00 del dia 17 de setembre.
c)Cal que l’empresa organitzadora assumeixi les tasques de neteja i
restitució al seu estat inicial de les zones que constitueixen l’entorn de les
instal·lacions on es celebra l’activitat extraordinària.
d)Abans de l’inici de l’activitat s’haurà d’aportar el certificat tècnic final
d’instal·lació que incorpori la certificació de solidesa de les estructures
instal·lades, signat per tècnic competent.
e)En compliment del que estableix l’article 53 del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públiques i activitats
recreatives, els organitzadors han d’impedir l’accés als menors de 16 anys.

A l’efecte d’acreditar l’edat es podrà exigir la presentació d’un document
d’identitat.
f)El personal vigilant de seguretat privada haurà de romandre a l’interior
del recinte durant tot l’horari de funcionament de l’activitat de caràcter
extraordinari.
g)De conformitat amb l’article 17 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència, modificat per la Llei 1/2002 d’11 de març, no es podrà vendre
ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de 18 anys, ni
en els establiments de venda i consum de beguda ni en cap altre lloc d’ús
públic.
h)Prohibició de fumar dins dels espais tancats i en aquells que no
compleixin amb allò que s’estableix a la Llei 28/2005, de 26 de desembre,
de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac
(modificat per la Llei 42/2010, de 30 de desembre).
i)Complir en tot moment la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció conra
la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el seu reglament.
j)Les sortides d’evacuació s’han de mantenir perfectament accessibles i
utilitzables mentre es realitza l’activitat.
k)Els recorreguts d’evacuació s’han de mantenir lliures de qualsevol
obstacle.
l)S’ha de completar la protecció contra incendis amb extintors d’eficàcia
adient.
m)S’ha de disposar d’enllumenat d’emergència suficient per garantir les
il·luminacions mínimes de 5 lux en general i 10 lux a l’àmbit de les sortides
i recorreguts d’evacuació.
n)Els elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.. han
de ser de classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003.
o)S’ha de disposar de pla d’emergència interior adaptat per a aquesta
activitat. Tot el personal de seguretat ha d’estar format i conèixer les
consignes d’actuació en cas d’emergència.

p)Cal complir les normes bàsiques de seguretat i el pla d’autoprotecció que
consten a l’expedient.
q)L’activitat ha de disposar dels dispositius d’assistència sanitària
corresponents.
r)L’activitat ha de presentar la corresponent declaració responsable
sanitària, acompanyada d’una memòria on constin les seves
característiques sanitàries.
s)Les activitats alimentàries de caràcter extraordinari no permanent hauran
de complir els requisits establerts a la normativa sanitària vigent que els
són d’aplicació.
t)Totes les activitats on es manipulin aliments (fraccionament d’embotits i
coques, elaboració de creps i xurros, preparació d’entrepans, ....) hauran de
disposat d’un punt d’aigua corrent.
u)Les assenyalades a la documentació inclosa a l’expedient.
v)Les ordenades pels tècnics i la corporació municipal, en qualsevol
inspecció que es dugui a terme a l’activitat.
SEGON.- ADVERTIR a l’empresa organitzadora de l’activitat que
incomplir les condicions a les quals es subordina aquesta autorització
comportaria la revocació automàtica de la mateixa, i donaria lloc a la
incoació del corresponent expedient sancionador.
TERCER.- ADVERTIR a l’empresa organitzadora de l’activitat que haurà
de comptar amb l’autorització d’AEROPORTS DE CATALUNYA DE
LA GENERALITAT i les d’altres organismes que hi tinguin competència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a ENTRETENIMIENTO
MUSICAL SL, a AEROPORTS DE CATALUNYA de la Generalitat, com
a propietària de l’aeroport, a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, als
Mossos d’Esquadra i al Servei de Jocs i Espectacles de la Generalitat de
Catalunya.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
El Pla de Sant Tirs, 2 d’agost del 2017.
L’alcaldessa
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