
Sol·licitud i criteris generals per les actiitats

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

- SOL·LICITUD: Mínim 20 dies naturals abans de la data de l’activtat v amb la màxvma concrecvó
possvble.

Crvtervs a tenvr en compte, pel qual es podrà denegar la utlvttacvó de l’espav proposat:

- Ocupacvó excessvia de l’espav dvsponvble per a ivanants.

- Espav sol·lvcvtat no adequat pel tpus d’acte

- Covncvdèncva amb altres actes a la tona.

- Covncvdèncva amb grans esdeienvments.

- Possvble obstruccvó del pas de iehvcles de seguretat o de ieïns v usuarvs de la tona

- Possvble afectacvó de l’espav públvc, paivments, mobvlvarv etc. a causa de l’acte.

MATERIAL BRIGADA
Les petcvons s’hauran de fer:

- SOL·LICITUD: 15 dies d’antelació, v una setmana abans de l’actiitat comunvcar tot tpus de caniv.

- Les sol·lvcvtuds comunvcades fora de termvnv s’hauran d’externalvttar, v avxò suposa un cost extra.

-  El  materval  haurà  de  quedar  recollvt  correctament,  devxant-lo  en  el  lloc  on  s’ha  dvposvtat

vnvcvalment. 

- S’haurà de recollvr, embossar, v dvposvtar dvns els contenvdors, sv és el cas, totes les devxalles que

hagv generat l’activtat.

- Relacvó del materval:

• Cadvres de fusta
• Taules de fusta 200*80
• Tarvma 200*100 (1 mt. Alçada)
• Tarvma iella 250*100 ( A terra)
• Tarvma dels contes 301*184*50
• Plafons de fusta iertcals 1,80*88,5
• Plafons horvttontals
• Peus papereres
• tanques altes o bavxes
• Plafons revxats / Graellats 100*170 Museu
• Base formvgo amb màstl per llum proivsvonal



CARPES
- L ’Ajuntament no subministrarà carpes, anvran a càrrec dels organvttadors.

- Mvdes autorvttades: 2x2, 3x3 v 4x4. Al carrer Sant Roc, carrer Sta. Anna, carrer del Rec, carrer
Traiesseres, carrer Sta. Elvsabet v Carrer Corró seran de 3x2.

- Fora d’aquestes dvmensvons es faran desmuntar. 

ELECTRICITAT
- SOL·LICITUD: Mínim 7 dies d’antelació per a connexvons elèctrvques proivsvonals a la iva públvca. 

- S’haurà d’especifcar la potència elèctrica total màxvma que s'haurà de satsfer (en kW); v sv es
pot saber, el tpus de connexvons (endolls) que s'utlvttaran.
- Els endolls habvlvtats en columnes de l'enllumenat públvc del carrer Anselm Claié v places de la
Corona, Maluquer v Saliador, v Lluís Perpvnyà poden cobrir fns a una potència màxima d’1 kW.
-Els  endolls  del  porxo  de  la  plaça  Porxada també  s'han  de  demanar  amb  aquesta  matevxa
antelacvó. Com a màxvm poden cobrir fns a una potència total de 5,75 kW i màxima de 3,68 kW/
endoll.
- Cal especifcar el lloc on es iol que hv hagv els punts de connexvó.
- Cal especvfcar el suport de pilones altes per a la subjeccvó de les connexvons en cas necessarv.
- Des de Serievs Munvcvpals es proievrà només de l'armarv elèctrvc. Les  deriiacions, extensions,
allargaments, etc. que des d'aquest s'hagvn de fer anvran a càrrec v responsabvlvtat de l'organvttador
de l’activtat.

IMPREMTA

Dates d’entrega:

- Cartells, una setmana
- Tot materval gràfc que necessvt ser plegat s'externalvttarà v s’entregarà en 2 setmanes.

* Abans d’enivar-ho a vmpremta s’ha de reivsar per Normalvttacvó Lvngüístca.

- Caldrà especvfcar quanttats de les dvferents aplvcacvons gràfques sol·lvcvtades.

-  Quan el materval gràfc estguv realvttat el seriei de comerç aiisarà perquè el sol·lvcvtant puguv
passar a recollir-lo a la impremta municipal.

AIGUA

-  La sol·lvcvtud d’aquesta petcvó s'haurà de fer amb força antelacvó, ja que s’ha de consultar a
SOREA per sv és possvble habvlvtar una presa d'avgua exvstent a prop del lloc on es necessvt.
- Quanttat d’escomeses sol·lvcvtades v els llocs d’ubicació.



PANCARTES

- SOL·LICITUD: Antelacvó mínvma de quinze dies naturals abans de la data de col·locacvó, vndvcant, a
més de les dades del sol·lvcvtant:

- Dva de muntatge v dva de desmuntatge que es proposen

- Lloc a on es ioldrva col·locar

- Les pancartes no podran estar col·locades més de dues setmanes nv amb més de 4 setmanes
d’antelacvó a la data de l’acte que promocvonen.

- Les pancartes s’hauran de portar a la brvgada de 8h a 14h. Sv es iol donar en el moment de
col·locacvó, heu de tenvr en compte que es pengen a les 7 del mat.

Les mides de les pancartes v llocs on es poden penjar :

Des del quvosc de la Pça. Maluquer fns a la Pça de la Corona ............. 4,80 m  X  0,80 m
Pça de les Olles v entrada C/ St. Roc ................................................... 5,10 m  X  0,80 m
C/ Roger de Flor / Roger de Llúrva (Ferrer v Guàrdva)  ........................... 8 m  X  0,80 m

BANDEROLES

-  SOL·LICITUD: Antelacvó mínvma de trenta dies naturals.

- Les banderoles es penjaran als fanals autorvttats de manera que el cartell quedv a una alçada que
superv els 4 m.

- Les banderoles s’hauran de retrar de la iva públvca en els tres dies hàbils posteriors a la data de
l’acte que anuncven, o a la data fnal autorvttada.

- S’haurà d’especvfcar els llocs d’ubicació (carrers) v quanttats de banderoles.

-  S’haurà  constar  les  dades  de  contacte  de  l’empresa  vnstal·ladora  (nom,  telèfon,  persona  de
contacte, ...)

CONTENIDORS

- SOL·LICITUD: Mínvm 15 dves abans per al desplaçament de carros mòbvls v 3 setmanes per a serivr

contenvdors de rebuvg v de selectia v orgànvca.

Es detallarà la quanttat de contenvdors necessarvs, la tpologva v el lloc on s’han d’ubvcar.


