
2569. SOL·LICITUD LLICÈNCIA PER ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA I/O CESSIÓ DE MATERIAL.

MEMÒRIA.

1. Dades de l'organització

Entitat organitzadora NIF

Adreça postal per a notificacions

2. Descripció i característiques de l'acte

Denominació de l'acte

Descripció de l'acte

Aforament previst      

Data realització Horari de realització de l'activitat

Dia i hora del  muntatge Dia i hora del desmuntatge   



3. Disponibilitat d'espai i material

Espai de Carrencà

Envelat (640 pers.)

Lavabos envelat

Celler (199 pers.)

Pati Masia (450 pers.)

Sala polivalent C.A La Masia (38 pers.)

Altres espais

Plaça el·líptica del Parc de Can Sunyer

Escoles Montserrat - Sala  2 (28 pers.)

Camp de Futbol

Pavelló d'Esports (300 pers.)

Pista annexa pavelló d'Esports

Local social entitat

Altres espais

Material

_____ Taules

_____  Cadires

_____ Neveres

_____ Mostradors /  barres

Equip de so + 2 altaveus (*)

_____ Escenari Standar (6x4) (**)

Tarima verda a 20 cm d'alçada (12 unitats de 2x1) 
(**)

 

_____ Plafons de ferro

Portatil *

Projector *

Pantalla projecció

Llums escenari Celler *

Punt de llum

______ Allargadors

(*) Aquest material pot portar implícit el pagament d'una taxa.  (**) S'ha d'adjuntar el plànol de situació on es vol que s'instal•lin.

Contenidors

___ Vidre

___ Envasos

___ Rebuig

 

___ Orgànica

___ Paper

Altres materials

4. Dades de contacte:

Persona responsable de l'entitat DNI

Telèfon de contacte

Correu electrònic      

 

En cas que sigui la mateixa persona la responsable de l’activitat marqueu amb una X

Responsable durant el desenvolupament de l'activitat DNI

Telèfon de contacte

Correu electrònic      



5. Mesures adoptades

Nombre de vigilants del servei de seguretat (1) _______

Nombre de personal pel control d'accés (2) _______

Mesures sanitàries (3)

Serveis higiènics WC (4) Nombre de cabines  _______

Altres ..........................................................................................................................................................

6. Afectacions de l'acte

No requereix cap actuació especial

Ocupació via publica

Restriccions de trànsit

Tall de vies de circulació

Comunicació / Autorització de crema  (Adjuntar còpia de la sol·licitud corresponent)

Descripció de la col·laboració municipal sol·licitada ( si s'escau):

7. Assegurança de Responsabilitat Civil

Declaro que l'Entitat a la qual represento te vigent la Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil.

SOL·LICITUD 

Per tot l'exposat als punts anteriors, SOL·LICITO  que :

Es concedeixi la llicència d'activitat extraordinaria.

S'aprovi la cessió del material indicat.

Martorelles, 

Signatura

PUBLICITAT: Si voleu que l'Ajuntament faci difusió, cal enviar la informació al Departament de Comunicació 
mitjançant el seu comunicació@martorelles.cat.  
Per la publicitat a  "El Lledoner" , s'ha d'enviar abans del dia 20 del mes anterior de la data de l'activitat.  
Per la publicació al  web i/o xarxes socials mínim una setmana abans.



US RECORDEM QUE ...  
  
Per accedir a l'ús de les taules i cadires s'hauran de passar a recollir les claus de les gàbies al Celler de Carrenca en horari de 
dilluns a divendres de 8 a 15 h. i retornar-les a l'endemà o dia següent laborable. 
Cal presentar aquesta sol•licitud amb un mínim de 21 dies laborables d'antelació a la data de realització de l'activitat prevista.  
La presentació d'aquesta sol•licitud NO indica que la cessió de l'equipament o material sigui efectiva.  
Aquesta sol•licitud s'atendrà segons la disponibilitat de l'espai i/o material. En cas de coincidència de peticions, aquestes seran 
ateses per rigorós ordre cronològic.  
La cessió del material no inclou muntatge ni desmuntatge del material, excepte de l'escenari.  
En cas de trencament o desaparició d'algun element, l'entitat l'haurà d'avisar i deixar-lo apartat. 
Cal que l'Entitat disposi  d'una pòlissa d’assegurances i que estigui al corrent de pagament.

  
ANNEX  
El compliment d'aquest annex va a càrrec del sol·licitant. 
  
(1) SEGURETAT PRIVADA: 
S’ha de disposar durant tot l’horari de funcionament de personal vigilant de seguretat privada: 
  
- A partir de 501 persones d’aforament autoritzat: 2 persona, com a mínim. 
- A partir de 1.001 persones d’aforament autoritzat: 2 persones; i, 1 persona vigilant de seguretat més per cada 1.000 
persones d'aforament autoritzat. 
  
(2) CONTROL D’ACCÉS: 
  
És d’obligació disposar del personal de control d’accés en espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter 
extraordinari a partir de 150 persones d’aforament autoritzat. 
  
-     Entre 150 i 500 persones d’aforament màxim autoritzat: 2 persones, com a mínim. 
-     Entre 501 i 1.000 persones d’aforament màxim autoritzat: 3 persones, com a mínim. 
-     4 persones, com a mínim; i, 1 més per cada 1.000 persones més d’aforament autoritzat. 
  
(3) MESURES SANITÀRIES: 
  
En totes les activitats l’organitzador ha de garantir l’assistència sanitària i, si s’escau, el trasllat a l’hospital dels pacients que 
siguin atesos amb motiu de l’activitat.            
  
(4) SERVEIS HIGÈNICS: 
  
S'han d'instal·lar suficients cabines de vàter i lavabo, en proporció a l'aforament previst. 
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