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M. CATHERINE VERBRUGGEN
IAMICU

C. Desmai, 11

08880-CUBELLES

Assumpte: Autorització ocupació temporal

D'acord amb la seva instáncia de data 1 de marg de 2011 i registre general

d'entrada (RGE) número 201112519, que complementa a les presentades al RGE

amb núm. 20111673 i 2}1Alrc7ü, de 17 de gener, i 20 d'octubre,
respectivament, sol.licitant l'ocupació d'un espai públic amb motiu de la celebració
d'un espectacle o atracció, Ii requerim que presenti la documentació que es

relaciona seg uidament:

1. Per sol.licitar una llicéncia o autorització de carácter extraordinari s'ha de

redactar una memoria, en aquest cas, redactada per les persones que

organitzen I'espectacle o activitat, o per qui elles mateixes designin, amb el
-- -¿:.- ---.L --.4--i,-- -^^jiAÉ+.crJl lut lvul. trlll lll l| $ügüÚ¡:l
a) ide]-rtificació cjels espectacles públics o activitats recreatives de qué es

tracti.
b) Data o dates i horaris previstos per a la realització'

"l Nom, cognoms, adrega i teléfons de, com a mínim, dues persones

responsables de la seva organització.
d) Descripció breu dels espectacles o activitats i del nombre máxim de

persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva

realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls ofereixen.
e) Plánol de situació acotat amb la descripció dels espais habilitats per a cada

una de les activitats o espectacles previstos (instal'lacions desmontables-
inflables, zona de barbacoes, escenari d'actuacions, activitats

d'actuacions, etc.) així com les zones de serveis (aparcament de vehicles,

instal.lació de serveis sanitaris i higiénics i d'assisténcia sanitária, etc.).

0 Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal

de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar
per párt dels serveis municipals afectats, per tal prevenir riscos per a la
salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molésties per a terceres
persones interessades, especialment en matéria de sorolls i de tránsit.

g) 
'Fotocópia 

de la pólissa/contracte d'assegurances que dóna cobertura a la
responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització dels

espectacles o de les activitats recreatives, així com el.justifieafft de
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h) bert¡ticat d'instal'lació eléctrica de baixa tensió segons et Q{netsqá¿{ de

rreban i lndústria i['"ffi i it{r " :!
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i) Declaració jurada conforme que les instal'lacions eléctiques de l'espectacle
o atraccions compleixen amb la normativa vigent així com el bon
manteniment de les instal'lacions eléctriques públiques que poguessin fer
servir i, el compromís de deixar el terrenys en les degudes condicions de
salubritat i higiene.

j) Certificació técnica que acrediti que les instal'lacions utilitzades per les
activitats compleixen amb les condicions de seguretat, higiene i comoditat
pels espectadors o usuaris.

k) Justificant de l'autoliquidació (segons ordenanga fiscal núm. 15) de la taxa
d'ocupació així com la fianga (de 500 euros).

2. Per les estructureÉ no permaments desmuntables (inflables)
Documentació relativa al compliment de les condicions de seguretat i higiene
necessáries per a les persones espectadores o usuáries, etc. que realltza
I'activitat recreativa.

3. Zones de servers
L'organització haurá d'instal'lar els
sanitária que corresponguin.

4, Autoritzaeió per encendre foc

serveis sanitaris i hioiénics i d'assisténcia

Comunicació als Cos d'Agents Forestals de previsió
període autoritzat (del 16 d'octubre al 14 de marg).
h tt p : /lwww. v i I a n ov a. c aUco nb n Ata m it s/ I M - G E N - 1 0 1 . pdf

d'encendre foc fora de

Per tal de presentar la documentació abans esmentada, se us atorga el termini de
10 dies a comptar des de l'endemá de la rebuda d'aquest escrit, significant-vos
que la no presentació de la documentació indicada dins el termini atorgat,
comportará la paralització de I'expedient, i transcorreguts tres mesos, la seva
caducitat. amb arxiu de les actuacions.

Atenta

La l'área de qualitat de vida
I persones

Prude rrasco Madrid

Cubelles, 11 de marg de 2011.
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