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1 . PREÀMBUL

El Departament de Cultura i l’Associació de Professionals de Circ de Catalu-
nya, que cohesiona el col·lectiu de treballadors d’aquesta disciplina artística,
van impulsar l’elaboració del Pla integral del circ, aprovat el 12 de març de
2008, que té per missió proveir un marc estable perquè la formació, la crea-
ció, la difusió, la producció i la projecció internacional del circ es facin en les
condicions adequades i perquè tots els ciutadans puguin gaudir-ne.

Una de les prioritats del Pla integral del circ és dotar la professió d’un marc
legal. Amb l’objectiu d’assegurar el respecte de les especificitats del circ en el
contacte immediat amb els equipaments públics, el Pla esmentat també ha
impulsat el codi de bones pràctiques per als professionals de circ.

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) número 5419 de data 13 de juliol de 2009, pretén donar res-
posta a les principals situacions que la realització d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives origina a Catalunya.

El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espec-
tacles públics i activitats recreatives (DOGC núm. 5709 de 7 de setembre de
2010) té per objecte el desplegament reglamentari i l’aplicació de la Llei
11/2009 i estableix que els espectacles de circ, «entre els quals els de vela i
els que es fan amb animals», per poder-los fer, han d’obtenir prèviament una
llicència municipal.

D’acord amb el Decret 112/2010, s’entén per espectacle de circ tot aquell que
consisteixi en l’execució i representació en públic d’exercicis físics, d’acrobà-
cia o habilitat, d’actuacions de pallassos o pallasses, de malabaristes, de pro-
fessionals de la prestidigitació o d’animals ensinistrats, fets per executants
professionals.

AquestMarc legal dels circs amb vela que actuen a Catalunya té per ob-
jecte sintetitzar els termes en què s’ha de desenvolupar la relació entre els
circs de vela i els municipis catalans que acullin les seves instal·lacions i, d’una
manera clara i pràctica, servir de guia comuna. També recull tota la normativa
específica per als circs amb animals.
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2 . PROCEDIMENT
PERQUÈ UN CIRC PUGUI ACTUAR
EN UN MUNICIPI DE CATALUNYA

El circ de vela que vol fer la seva activitat en un municipi català ha d’obtenir
una llicència de l’ajuntament d’aquest municipi.

A) Tramitació de la llicència municipal per part del circ

Cal que el circ adreci una sol·licitud a l’ajuntament esmentat.

La sol·licitud es pot presentar:

a. per mitjans electrònics

b. presencialment a qualsevol registre de la Generalitat, de l’Administració
General de l’Estat, de l’administració de les comunitats autònomes, de la
diputació provincial, el cabildo o el consell insular

c. presencialment a qualsevol registre d’ajuntament de municipi o d’altra en-
titat de l’Administració local si ha signat un conveni amb el municipi des-
tinatari

d. presencialment a qualsevol oficina de correus

e. presencialment a qualsevol representació diplomàtica o oficina consular
d’Espanya a l’estranger

A la sol·licitud, el circ hi ha d’especificar:

1. el seu nom

2. l’adreça

3. el nom de la persona que el representa

4. l’adreça on vol rebre les notificacions que li hagi de fer l’ajuntament

5. el fet que el seu espectacle és de circ

6. l’aforament màxim que proposa

Cal que adjunti a la sol·licitud:

1. la còpia del CIF o de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques

2. el projecte tècnic

És el document que descriu la localització, les edificacions, les estructu-
res i el medi que es poden veure afectats per la instal·lació del circ.

Ha de signar-lo un enginyer o enginyera tècnic industrial i l’ha de visar el
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
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Es compon de:

1. Pla d’autoprotecció:

És el document que preveu les emergències possibles pel fet d’ins-
tal·lar el circ i que faci la seva activitat.

Aquest pla inclou les solucions que ha d’adoptar el circ quan hi hagi
situacions de risc que l’afectin.

El regula el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catà-
leg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció
i es fixa el contingut d’aquestes mesures (Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya —DOGC— núm. 5665, de 7 de juliol de 2010).

Si el circ té un aforament comprès entre 500 persones i 2.000, el pla
l’ha d’elaborar personal tècnic competent.

L’article 17 del Decret 82/2010 especifica qui es considera personal
tècnic competent.

El contingut mínim del pla el recullen l’article 5.2 i l’annex II del Decret
82/2010.

L’han de signar qui l’hagi elaborat i el representant del circ, i hi han de
col·laborar les diferents persones que treballen en les activitats a les
quals es refereix el pla.

Si l’aforament és inferior a 500, el pla ha de ser equivalent a un pla de
prevenció de riscos laborals, el qual el determina la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Boletín Oficial del Es-
tado —BOE— núm. 269, de 10 de novembre).

Si el circ té un aforament superior a 150 persones, ha d’especificar les
mesures adients per prevenir l’aglomeració de persones a la via pú-
blica.

2. Projecte ambiental:

Conté les dades i requisits de la normativa específica sobre edificació,
prevenció i control ambiental relatives als projectes constructius i d’ac-
tivitats, prevenció i seguretat en cas d’incendi i sobre sorolls, escalfa-
ment, contaminació acústica, residus i vibracions.

Inclou especialment:

el projecte o certificació de la resistència estructural de la
vela i les graderies

el certificat de comportament al foc de la coberta.

3. Certificat de baixa tensió: tant de la pròpia vela com de les altres
instal·lacions del circ que ho requereixin.

4. Acreditació de la instal·lació de cabines amb vàter i lavabo.
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3. Declaració responsable del representant del circ de compromís de
signatura d’un contracte d’assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi el risc de les seves activitats.

D’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’entén
per declaració responsable el document signat per una persona inte-
ressada en el qual manifesta, sota la seva responsabilitat:

1. que compleix els requisits exigits per la normativa perquè se li reco-
negui un dret o facultat o per al seu exercici,

2. que disposa de la documentació acreditativa,

3. i que es compromet a continuar complint aquests requisits durant el
període de temps que duri el reconeixement o exercici.

Els requisits anteriors han de manifestar-se de manera expressa, clara i
precisa.

L’assegurança cobreix qualsevol dany i perjudici personal i material
a les persones espectadores i als seus béns, com a conseqüència de
l’activitat del circ.

Import de l’assegurança:

Quan el circ tingui un aforament de fins a 100 persones, l’assegurança ha
de ser de 300.000 € de capital assegurat.

Si l’aforament és de fins a 150 persones, l’assegurança ha de ser de
400.000 €.

Fins a 300 persones: 600.000 €.

Fins a 500 persones: 750.000 €.

Fins a 1.000 persones: 900.000 €.

Fins a 1.500 persones: 1.200.000 €.

Fins a 2.500 persones: 1.600.000 €.

Fins a 5.000 persones: 2.000.000 €.

Si en el moment d’iniciar el muntatge de les seves instal·lacions, el
circ no ha signat el contracte d’assegurança de responsabilitat civil,
l’ajuntament suspendrà immediatament l’activitat.

4. El document que determini qui és la persona enginyera tècnica in-
dustrial responsable de l’execució del projecte de l’estructura.

En aquest document, la persona responsable assumeix que, un cop ins-
tal·lat el circ, ha de certificar que l’estructura del circ instal·lada fi-
nalment coincideix amb el projecte tècnic presentat.
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Ha d’especificar:

a. el nom d’aquesta persona

b. la seva adreça

c. la titulació acadèmica

d. l’habilitació professional

Si es tracta d’un circ amb animals1, i les instal·lacions on mante els ani-
mals es troben a Catalunya, a més de tota la documentació enume-
rada anteriorment, cal que presenti el document acreditatiu de la seva
inscripció al Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalu-
nya. Si les instal·lacions on manté els animals es troben fora del territori de
Catalunya però dins l’estat espanyol, cal que comuniqui el núm. de d’ins-
cripció en el Registro Nacional de Núcleos Zoológicos.

Independentment d’on tingui les instal·lacions on manté els animals, el
circ ha d’informar al departament competent en nuclis zoològics els llocs
i les dates on actuarà almenys dues setmanes abans del primer dia que
té previst l’inici de les actuacions.

L’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nu-
clis zoològics de Catalunya (DOGC núm. 1087, de 30 de desembre
de 1988) estableix el procediment d’inscripció a aquest Registre.

El circ ha de sol·licitar la inscripció al Registre abans de començar la
seva activitat si les instal·lacions on manté els animals es troben en el
territori de Catalunya.

L’imprès de sol·licitud el pot obtenir descarregant-lo del web
www.gencat.cat/medinatural/faunaflora

Un cop emplenat, es pot presentar:

a. al registre de qualsevol oficina comarcal del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

b. al registre dels serveis territorials del Departament esmentat

c. en qualsevol dels altres llocs enumerats anteriorment on es
pot presentar la sol·licitud de llicència per fer l’activitat de circ

Cal abonar una taxa per a la inscripció en el Registre.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:

1. Memòria de l’activitat: segons l’imprès oficial que es pot
descarregar del web www.gencat.cat de l’Oficina Virtual de
Tràmits
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2. Còpia de la sol·licitud a l’ajuntament per fer l’activitat de
circ amb animals

3. Programa d’higiene i profilaxi signat per una veterinària o
un veterinari col·legiat

Perquè el circ pugui ser autoritzat a utilitzar animals en el seu es-
pectacle, ha de tenir:

1. Un emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a
l’aïllament sanitari.

2. Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de
la instal·lació del circ.

3. Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absèn-
cia de perjudicis per a l’entorn, les persones i els altres animals.

4. Les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels
animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais pú-
blics i al medi ambient, i per evitar danys o atacs als animals.

5. Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del
material en contacte amb aquests i dels vehicles utilitzats per al
transport, en cas d’utilitzar-ne.

6. Instal·lacions que garanteixin, en l’allotjament dels animals, el
benestar i la seguretat durant tot l’any.

7. Sistema d’eliminació d’excrements i orins.

8. Sistema d’eliminació de cadàvers.

Un cop que els serveis territorials del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural hagin comprovat que la docu-
mentació presentada és la correcta i que el circ sol·licitant compleix tots
els requisits enumerats:

1. autoritzen el circ a utilitzar animals

2. classifiquen l’activitat del circ

3. inscriuen el circ al Registre

4. lliuren al circ el document acreditatiu de la inscripció.

El circ només pot fer amb els animals les activitats registrades.
Si el circ les modifica i això comporta ampliacions, trasllats o canvis de ti-
tularitat dels animals, ho ha de comunicar al Registre.

El circ ha d’informar el Registre si suspèn les seves activitats amb
els animals o cessa de fer-les.

Si el circ suspèn la seva activitat més d’1 any, cessa de la seva ac-
tivitat o deixa de complir algun dels requisits per poder estar inscrit,
el Registre el donarà de baixa.

1 A Catalunya hi ha molts municipis que no permeten l’entrada de circs que actuen amb
animals salvatges.
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B) Tramitació de l’autorització per ocupar el sòl

El circ necessita que el titular del sòl on vulgui instal·lar-se l’autoritzi a fer-
ho.

Aquesta autorització l’ha de sol·licitar alhora que demana la lli-
cència per fer la seva activitat.

El circ ha d’assumir el cost total dels perjudicis que causi en l’espai on
s’instal·li i faci la seva activitat. També respon dels perjudicis que provoqui
en l’entorn d’aquell espai.

Si el titular de l’espai esmentat és el municipi, pot exigir al circ que pagui
una fiança per respondre d’aquells perjudicis.

C) Tramitació de la llicència municipal per part de l’Ajuntament

L’ajuntament que rep una sol·licitud de llicència d’un circ de vela per fer el
seu espectacle, ha de tramitar-la seguint el procediment següent:

1r) Comprovar que la sol·licitud i la documentació adjuntada són
correctes i completes.

Si no és així, ha de donar un termini de deu dies al circ perquè ho so-
lucioni.

Si transcorren tres mesos sense que el circ ho faci, l’ajuntament ha
de declarar la caducitat del procediment.

La caducitat significa que el procediment iniciat amb la sol·licitud s’ex-
tingeix.

2n) Si el circ té un aforament superior a 1.000 persones, ha de sol·li-
citar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments del Departament d’Interior un informe de prevenció.

Aquest informe és preceptiu i vinculant.

Si transcorre el termini de 2 mesos a partir de la data d’entrada de la
sol·licitud de l’informe al registre de la direcció general esmentada
sense que aquesta l’emeti, s’entén que és favorable.

Tot això ho recull la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i se-
guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestruc-
tures i edificis (DOGC núm. 5584, de 10 de març de 2010)

3r) Elaborar la proposta de resolució i notificar-la al circ, perquè pugui
presentar-hi al·legacions en 10 dies.

4t) Dictar la resolució i notificar-la al circ en un màxim de sis mesos

des de la data de presentació de la sol·licitud.

Si no ho fa, s’entén que denega la llicència.
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Si el circ compleix totes les condicions i requisits, l’ajuntament ha de con-
cedir la llicència.

La llicència ha de contenir:

1. el nom del circ

2. el seu domicili social

3. el nom del seu representant

4. la indicació que es concedeix per fer un espectacle de circ

5. els horaris de l’espectacle

6. l’aforament màxim

7. la data d’atorgament

8. la seva vigència

9. l’informe de control preventiu ambiental de sorolls i vibracions.

La llicència concedida perquè el circ pugui fer la seva activitat s’extin-
geix:

a. quan el circ ha fet l’activitat
b. quan transcorre el temps per al qual es va concedir
c. quan hi renuncia el circ
d. quan l’ajuntament declara la seva revocació.

L’ajuntament pot revocar la llicència que va concedir:

a. si el circ incompleix els requisits o les condicions que van permetre la
seva concessió

b. si canvien o desapareixen les circumstàncies per les quals es va con-
cedir

c. si sobrevenen circumstàncies noves que impedeixen obtenir-la

d. si el circ ha comès una infracció i se li imposa com a sanció

Quan l’ajuntament revoca la llicència, el circ no té dret a reclamar cap in-
demnització.

L’ajuntament pot dispensar els requisits que consideri oportuns a l’hora
de decidir concedir la llicència.

L’ajuntament farà la dispensa mitjançant resolució motivada, per
les circumstàncies del cas i les característiques de les instal·lacions del
circ.

En el cas que un municipi vulgui programar l’actuació d’un circ al seu ter-
ritori, l’ajuntament ha de negociar amb el circ les condicions en què
tindrà lloc la celebració de l’espectacle a través de l’instrument ju-
rídic corresponent.
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En aquest cas, el circ no ha d’obtenir la llicència municipal.

Un cop atorgada la llicència i durant el període de posada en marxa de la
instal·lació del circ al municipi, es pot fer un control inicial.

El control el pot fer:

a. L’ajuntament que va concedir la llicència, si té assumida la compe-
tència d’inspecció.

b. Una entitat col·laboradora habilitada per la Generalitat de Catalunya
a qui ho hagi encomanat l’ajuntament.

Entitat col·laboradora és l’entitat pública o privada que l’Administra-
ció acredita i habilita per fer funcions de verificació, control o similars
de la seva competència.

c. La Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, si l’ajuntament que va con-
cedir la llicència no té assumida la competència d’inspecció.

d. La policia de Catalunya, si així ho han establert l’ajuntament i el De-
partament d’Interior de la Generalitat mitjançant un conveni.

El control té com a finalitat verificar l’adequació de la instal·lació del circ al
projecte autoritzat.

Les persones autoritzades poden accedir a qualsevol espai del circ sem-
pre que això no comporti una vulneració del dret constitucional a la invio-
labilitat domiciliària.

El control es concreta en la redacció d’un informe i d’una acta que cal
presentar a l’ajuntament en el terminimàxim d’un mes a comptar de l’a-
cabament del control.

L’acta i l’informe de control s’han d’incorporar a la documentació del circ.

L’acta ha d’incloure:

1. nom del circ i de la seva persona titular

2. referència a la llicència concedida amb especificació de les determi-
nacions sobre el control realitzat

3. dia, hora i durada de la realització del control

4. detall dels aparells de mesurament i anàlisi emprats en el control

5. descripció de totes les actuacions de control efectuades, amb detall
dels mètodes, aparells i documentació controlats

6. descripció de les modificacions que s’hagin observat en les instal·la-
cions respecte del projecte autoritzat

7. incidències produïdes durant l’actuació de control

8. identificació i signatura de les persones que l’efectuen i de les que hi
assisteixen en representació del circ
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9. en el cas que ho demanés el circ, la seva disconformitat i les obser-
vacions que consideri oportunes.

L’acta es notifica al circ i a l’ajuntament.

Si en l’acta consta que el circ ha comès alguna irregularitat, l’ajunta-
ment pot optar entre:

a. Requerir el circ que en un termini determinat per l’ajuntament dugui
a terme les modificacions o millores necessàries per reparar la irre-
gularitat.

Si el circ no les efectua dins del termini assenyalat, l’ajuntament
ha d’iniciar un procediment sancionador.

b. Iniciar directament un procediment sancionador amb l’adopció,
si ho considera oportú, d’alguna mesura provisional.

Les mesures provisionals poden consistir en:

a. la suspensió de la llicència

b. la suspensió o la prohibició de l’activitat

c. el tancament provisional del recinte del circ per mitjà de pre-
cinte

d. el comís o la confiscació dels béns utilitzats per a dur a terme
l’activitat

e. el comís de les entrades i dels diners obtinguts de la venda
incorrecta d’entrades

f. la prestació de fiança.

Quan el circ tingui un aforament superior a 2.000 persones, l’ajun-
tament ha d’elaborar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada
d’acord amb el que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (DOGC núm.
4723, de 21 de setembre de 2006).

Aquest estudi es refereix a l’increment potencial de desplaçaments que
pugui provocar en el municipi l’activitat del circ així com a la capacitat
d’absorció dels serveis viaris i de tots els sistemes de transport.

L’estudi valora la viabilitat de les mesures proposades per gestionar de
manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de parti-
cipació del circ per col·laborar en la solució dels problemes derivats d’a-
questa nova mobilitat generada.

L’ajuntament ha de constituir i actualitzar el Registre municipal d’es-
tabliments oberts al públic i de persones organitzadores, on han de
constar:

1. les dades de la persona física o jurídica titular del circ



3. DRETS DEL CIRC

Un cop que ha obtingut la llicència municipal i l’autorització per ocupar el sòl
corresponents, el circ pot:

1) Fer la seva activitat d’acord amb la llicència municipal.

2) Aplicar les mesures de seguretat i qualitat que consideri necessà-
ries perquè la seva activitat pugui fer-se correctament.

3) Rebre el suport de les forces de seguretat per garantir l’ordre, tant
a l’exterior com a l’interior del recinte on es faci la seva activitat.

4) Fer publicitat de la seva activitat.

La publicitat ha de ser veraç, suficient, inequívoca, no discriminatòria ni
contrària a cap dret fonamental constitucional ni incitadora al consum de
begudes alcohòliques o de substàncies estupefaents.

(Vegeu el Codi de Bones Pràctiques de Publicitat Urbana del Proto-
col de col·laboració per a les gires de circ a Catalunya de 3 de de-
sembre de 2007.)

5) Vendre les entrades al preu que consideri oportú.

Aquest preu no pot ser superior al que s’hagi anunciat en la publicitat.

El nombre d’entrades venudes no pot ser superior a l’aforament autorit-
zat.

6) Exercir el seu dret d’admissió.

Aquest dret li permet determinar a les persones espectadores les condi-
cions d’accés, de permanència i de gaudi de l’activitat del circ així com
prohibir-los la introducció d’aliments i/o begudes adquirits fora del recinte
on es fa l’activitat esmentada.

L’exercici d’aquest dret no pot implicar discriminació per cap raó per-
sonal o social.

Les condicions d’accés han de ser concretes i objectives i han de cons-
tar en un rètol (vegeu l’apartat 14.b) d’obligacions del circ).

El circ ha de trametre una còpia del rètol al servei territorial corresponent
de la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i des d’aquell moment pot exer-
cir el dret d’admissió d’acord amb el contingut del rètol.

Aquest servei ha de segellar el rètol.

Si el servei territorial esmentat considera que el rètol no compleix la nor-
mativa, pot demanar al circ que el modifiqui.

Quan el circ l’hagi corregit, ha d’enviar el rètol nou al servei territorial.
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2. la relació d’establiments oberts al públic, espectacles públics o acti-
vitats recreatives dels quals sigui titular també.

La inscripció de la persona titular del circ l’ha de formalitzar d’ofici l’a-
juntament en el moment de resoldre sobre la sol·licitud de llicència
per fer l’activitat de circ en el seu municipi.



4. OBLIGACIONS DEL CIRC 2

A l’hora de fer la seva activitat en els municipis catalans, el circ ha de complir
les obligacions següents:

1) Sol·licitar a una entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, que efectuï un acte de
comprovació.

Aquest acte té com a objectiu verificar que l’activitat de circ compleix la
normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de comprovació
en el termini d’un mes des que el circ li ho sol·licita.

El circ ha de presentar el certificat d’acte de comprovació favorable a l’a-
juntament del municipi que li ha concedit la llicència.

2) Retornar l’espai ocupat quan acabi la seva activitat a l’estat originari.

Si l’autorització del titular de l’espai ho estableix expressament, ha de mi-
llorar-lo.

Si l’espai utilitzat és natural, el circ ha de respectar els seus usos habitu-
als.

3) Habilitar els llocs de venda directa al públic d’entrades necessaris
en relació amb el nombre de localitats.

Aquests llocs han d’estar integrats en el recinte on es fa l’activitat.

El circ pot organitzar la venda telemàtica d’entrades.

El circ ha de perseguir la revenda d’entrades i la venda ambulant
comunicant-ho a la policia de Catalunya.

4) Dur a terme efectivament l’activitat d’acord amb la publicitat feta,
tret que hi hagi causes de força major que ho impedeixin.

5) Informar dels canvis de data i/o contingut de l’activitat amb l’ante-
lació suficient.

Aquesta informació ha d’aparèixer on habitualment es fixa la propaganda
i on es venguin les entrades.

6) Retornar el preu de les entrades adquirides a les persones especta-
dores:
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El circ ha de col·locar el rètol en un lloc visible a la zona d’accés al recinte
on es faci l’activitat.

7) Vendre begudes i aliments al recinte on es fa l’activitat.

El circ pot fer-ho sempre que el lliurament i el consum d’aquells es facin
sense perjudicar el gaudi de l’activitat.

El circ ha d’impedir que les persones espectadores surtin amb begudes
del recinte on es fa l’activitat.

8) Conèixer les dades que l’afecten incloses al Registre municipal d’es-
tabliments oberts al públic i de persones organitzadores de l’ajun-
tament que li ha concedit la llicència.

Si aquestes dades no són correctes, pot demanar-ne la modificació.

9) En cas que se li faci un control o inspecció inicial, té dret a:

a. Ser present en totes les actuacions practicades.

b. Fer constar en l’acta les manifestacions que cregui oportunes.

c. Firmar l’acta.

d. Rebre una còpia de l’acta.

e. Que el servei d’inspecció l’adverteixi de les apreciacions de
risc o d’incompliment formal detectades en el moment de fer el
control.[ 18

2 Si el circ incompleix qualsevol de les obligacions descrites, comet una falta. La falta pot ser: lleu,
greu o molt greu. L’ajuntament pot castigar el circ per haver comès la falta amb alguna de les san-
cions següents: multa, publicitat de la conducta constitutiva de la falta, tancament i precintament de
la instal·lació afectada, comís o confiscació dels béns relacionats amb la comissió de la falta, des-
trucció d’aquests béns, inhabilitació del titular del circ per ser-ne titular, suspensió de la llicència o re-
vocació de la llicència.



d. Si no proporciona a l’espectador o espectadora que les sol·licita
les dades necessàries per emplenar el full.

9) Respectar l’aforament màxim.

L’aforament és el nombre de persones que es poden trobar simultània-
ment a l’interior del recinte on es fa l’activitat.

Ha de constar en cartells fàcilment visibles fixats a totes les entra-
des del recinte on es fa l’activitat.

El circ ha de proposar a la sol·licitud de llicència l’aforament màxim que
consideri oportú.

El circ ha de designar una persona responsable del control de l’afora-
ment, que:

1. Ha d’evitar que en cap moment l’afluència de públic superi l’afora-
ment màxim autoritzat.

2. Ha de poder proporcionar en qualsevol moment informació a la poli-
cia de Catalunya sobre el nombre de persones que es troben en el re-
cinte on es fa l’activitat.

Si el circ té un aforament superior a 150 persones, ha d’adoptar les me-
sures adients per prevenir l’aglomeració de persones a la via pública
i aquestes han d’estar reflectides en el Pla d’autoprotecció (vegeu l’a-
partat 1, p. 4 i 5).

El circ ha d’impedir l’accés al recinte on es fa l’activitat a les persones
que vulguin accedir-hi:

a. un cop superat l’aforament màxim autoritzat.

b. si manifesten actituds violentes o que inciten públicament a l’odi, la
violència o la discriminació per qualsevol condició o circumstància so-
cial o personal.

c. si mostren símptomes d’embriaguesa o estan consumint substàncies
estupefaents o mostren símptomes d’haver-ne consumit.

El circ ha d’informar la policia de qualsevol indici de conducta incívica a
l’exterior i en la proximitat del recinte.

10) Complir els horaris d’inici i acabament de l’activitat.

Aquests horaris han de constar a la placa o rètol d’identificació i informa-
ció (vegeu l’apartat 14) a.3).

A partir de l’hora límit de tancament, el circ:

1. No pot permetre l’accés de cap persona espectadora al recinte on
s’ha fet l’activitat.

2. No hi pot servir cap consumició.
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Si l’activitat se suspèn.

Si l’activitat es modifica essencialment i el circ no havia informat expres-
sament a cada persona espectadora que tenia el dret de modificar la pro-
gramació.

7) Permetre l’entrada a les persones espectadores quan aquestes re-
uneixen les condicions determinades d’acord amb l’apartat 6) de drets
del circ i no es troben en cap dels supòsits previstos a l’apartat 9) d’o-
bligacions del circ.

La cua de les persones espectadores no ha de dificultar el trànsit ni el pas
de les persones vianants.

8) Tenir a disposició de les persones espectadores els fulls de reclama-
cions.

El Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de recla-
mació als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis
(DOGC núm. 3853, de 28 de març de 2003) estableix que el full de recla-
mació ha d’estar integrat per un joc unitari d’impresos compost per tres
exemplars:

1. Un original per a la persona reclamant

2. Un altre per a l’administració

3. Un tercer per al circ.

El circ ha de conservar el seu exemplar.

Els impresos han d’estar redactats en català, castellà i anglès.

Les instruccions per emplenar i tramitar el full de reclamació han d’es-
tar especificades com a mínim en l’exemplar de la persona reclamant.

El circ pot sol·licitar a la Generalitat la tramesa dels fulls de reclamació a
través de l’adreça d’Internet següent:

http://www.consum.cat/temes_de_consum/reclamacions/

El circ ha de fixar al recinte on faci la seva activitat un rètol que informi
de la disposició d’aquests fulls.

El circ comet una falta d’acord amb la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre
disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris (DOGC núm.
1243, de 17de gener de 1990):

a. Si no disposa del full de reclamació oficial.

b. Si no lliura el full de reclamació a l’espectador o espectadora que
el sol·liciti.

c. Si no fixa el rètol informatiu expressat a l’apartat 14) c d’obliga-
cions del circ.
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Ha d’estar col·locat en els accessos del recinte on es fa l’activitat i a
les taquilles i ha de ser totalment visible des de l’exterior.

c. De disposició al servei de les persones espectadores de fulls
de reclamacions:

Ha d’indicar el número de telèfon de consulta del consumidor.

d. Sobre la venda de begudes alcohòliques:

El Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització
de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques (DOGC núm.
4340, de 10 de març de 2005) estableix que si el circ expedeix be-
gudes alcohòliques, ha de tenir un rètol fixat, en un lloc perfectament
visible, amb el text següent: «No es permet la venda ni el subminis-
trament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18
anys».

Aquest rètol ha de tenir un format mínim de 30 cm d’amplada per 21
cm d’alçada per 2 mm de gruix i les lletres seran de caixa alta de 63
punts.

15) Complir la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

D’acord amb el Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya
(DOGC núm. 2043, de 28 d’abril de 1995), el municipi és qui ha de con-
cretar aquesta normativa.

16) Instal·lar, per cada 150 persones d’aforament autoritzat, una cabina do-
tada de vàter i lavabo.

17) Disposar d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada.

18) Comunicar a l’ajuntament que va concedir la llicència els canvis rela-
tius a:

a. la identitat del titular del circ

b. el domicili del titular del circ

c. el seu representant legal.

19) Facilitar que les notificacions i les comunicacions de l’ajuntament es facin
amb mitjans informàtics.

20) Si es tracta d’un circ amb animals, també ha de:

Portar un llibre de registre oficial, diligenciat pel Registre de nuclis zoo-
lògics.

Aquest llibre ha d’especificar, per a cada animal:

1. data d’entrada
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3. Ha de fer cessar totes les activitats de l’espectacle.

4. Ha d’encendre tot l’enllumenat interior.

5. Ha d’informar el públic que ha arribat l’hora de tancament i que dis-
posa d’un màxim de

30 minuts per sortir si l’aforament màxim autoritzat és de fins a 500
persones

45 minuts, si l’aforament màxim autoritzat és de més de 500.

Un cop transcorregut aquest temps, si encara hi hagués alguna persona
espectadora, el circ li ha de demanar que abandoni el recinte esmentat.

11) Facilitar l’accés a qualsevol persona autoritzada per a fer-hi un control
o inspecció.

12) Respondre dels danys i perjudicis produïts com a conseqüència del
desenvolupament de l’activitat d’acord amb el contracte d’assegurança de
responsabilitat civil que ha signat (vegeu l’apartat 3. p. 5 sobre decla-
ració responsable).

13) Tenir a disposició de la policia de Catalunya i del personal de control
i inspecció que ho reclami tota la documentació acreditativa de com-
plir les condicions necessàries per poder fer la seva activitat al municipi.

14) Fixar rètols informatius.

El circ ha de fixar, redactats com a mínim en català, els rètols o plaques
següents:

a. D’identificació i informació:

Ha de contenir:

1. el nom del circ

2. la indicació que l’activitat és un espectacle de circ

3. els horaris d’obertura i de tancament al públic

4. l’aforament autoritzat

Ha de ser de, com a mínim, 40 centímetres d’amplada i 25 d’alçada,
i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim.

S’ha de col·locar a l’exterior del recinte on es fa l’activitat en un lloc
visible per a totes les persones que hi accedeixin i proper a l’en-
trada principal.

b. Si el circ vol exercir el dret d’admissió, la informació de l’exercici
d’aquest dret.

Ha de ser de, com a mínim, 30 centímetres d’amplada i 20 d’alçada,
i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim.
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4. NORMATIVA

Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i defensa dels consu-
midors i usuaris (DOGC núm. 1243, de 17de gener de 1990)

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE- núm.
269, de 10 de novembre)

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584, de 10 de
març de 2010)

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i les activitats recreatives (DOGC núm. 5419, de 13 de juliol de 2009)

Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya (DOGC núm. 2043, de 28
d’abril de 1995)

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació als
establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis (DOGC núm.
3853, de 28 de març de 2003)

Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limi-
tacions en la venda de begudes alcohòliques (DOGC núm. 4340, de 10 de
març de 2005)

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de
la mobilitat generada (DOGC núm. 4723, de 21 de setembre de 2006)

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives (DOGC núm. 5709, de 7 de setembre de 2010)

Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics
de Catalunya (DOGC núm. 1087, de 30 de desembre de 1988)

Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora
silvestres de Washington (CITES), de 3 de març de 1973

Codi de Bones Pràctiques de Publicitat Urbana del Protocol de col·laboració
per a les gires de circ a Catalunya de 3 de desembre de 2007

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5113, de 17 d’abril de 2008)

Reglament (CE) núm. 1739/2005 de la Comissió de 21 d’octubre de 2005 pel
qual s’estableixen els requisits zoosanitaris per al desplaçament d’animals de
circ entre Estats membre (DOUE núm. L279 de 22 d’octubre de 2005)
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2. procedència

3. identificació de l’espècie o raça

4. data de sortida

5. destinació

6. i, en el cas que ja no pertanyi al circ, el motiu de la baixa.

El llibre ha d’actualitzar-se.

1. Si el circ té gats, gossos o fures, cal que disposi de la factura de
compra d’aquests animals.

2. Si el circ té animals d’espècies originàries de fora de l’Estat espanyol:

1. Permís d’exportació a la Unió Europea dels animals inclosos
en els annexos 1, 2 i 3 del Conveni sobre el comerç internacio-
nal d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres de Was-
hington (CITES), de 3 de març de 1973.

2. Fotocòpia del certificat de reconeixement sanitari de la duana es-
panyola o autorització zoosanitària d’entrada.

3. Factura de venda degudament legalitzada.

3. Notificar a les oficines comarcals o als serveis territorials del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural la seva ubicació i el període d’estada perquè puguin fer-s’hi
els controls oportuns sobre l’estat sanitari i de protecció dels animals.
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