ANEXO 2

AUTORIZACIÓN OU LICENZA MUNICIPAL

Documentación a presentar
1. Memoria explicativa da actividade que se vai desenvolver (anexo 1).
2. No seu caso, documentación técnica de cada unha das instalacións eventuais, portatis
ou desmontables (escenarios, carpas ou estruturas móbiles, etc.):
◦ Certificación de marcado C€.
◦ Certificación de adecuación á normativa.
◦ Documentación identificativa da carpa, escenario ou estrutura móbil.
◦ Informe técnico, redactado por técnico competente, que reflicta que, o escenario, carpa o
estrutura móbil una vez montada, reúne as condicións de seguridade para o
desenvolvemento da actividade en relación coa norma aplicable (Norma UNE-EN
13782: 2007 Estruturas temporais. Carpas. Seguridade).
◦ Documentación técnica requirida para a instalación eléctrica asinada e rexistrada así
como, no seu caso, contrato de subministro.
◦ Certificación da montaxe, unha vez rematado o mesmo, de cada unha das estructuras que
se utilicen na realización do evento.
3. Plan de Autoproteción. Solo se aportará si a actividade se desenvolve en:
◦ Edificios pechados con capacidade ou aforo superior a 2 mil persoas ou con unha altura
de evacuación igual ou superior a 28 m.
◦ Instalacións pechadas desmontables ou de temporada con capacidade ou aforo igual ou
superior a 2.500 persoas.
◦ Recintos ao aire libre, con capacidade o aforo igual o superior a 20 mil persoas.
◦ Plan de Emerxencia.
4. Documentación relativa aos fogos artificiais.
◦ Datos de identificación da empresa de expertos ou no seu caso, da persoa responsable do
lanzamento. Teléfono de contacto.
◦ Tipo y categoría de los fogos artificiais empregados, así como seu peso de conxunto.
◦ Zona exacta de lanzamento (indicando a súa distancia á zona forestal mais cerca), data e
hora do día.
◦ No seu caso, documentación requirida en ITC nº 8 Espectáculos con artificios
pirotécnicos realizados por expertos do Real Decreto 563/2010, de 7 de maio, polo que
se aproba ol Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería.
Toda autorización positiva se entende revocada si el IRDI (índice de risco de incendio
forestal) de ese día fose extremo.
5. Documentación relativa ás fontes de subministro eléctrico.
◦ En relación a todas as instalacións excluíndo carpas, escenario ou estruturas móbiles (xa
incluída no punto 2).
◦ Documentación técnica requirida para a instalación eléctrica correspondente asinada e
rexistrada así como, no seu caso, contrato de subministro relativa á iluminación xeral
instalada para o evento: barras, postos, etc.

