
Nom i cognoms/Raó social NIF/NIE/CIF 

Domicili Telèfon 

Codi postal i població Adreça electrònica 

Representant: Nom i cognoms NIF/NIE/CIF 

Descripció de l’activitat: Nombre aproximat d’assistents 

Espai que es vol utilitzar (parc, zones enjardinades...) Motiu 

Descripció d’elements/mobiliari a instal·lar, si és el cas (taules, cadires, etc) 

Data de la celebració Horari de la celebració (començament i acabament d’aquesta) 

Signatura 
 
Localitat i data: 

 
 

AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
(FESTES INFANTILS I ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES) 

 

  Sí   No autoritzo la notificació via correu electrònic 
 

La formalització de la present sol·licitud comporta que el sol·licitant, l’entitat representada i les persones que participin en la celebració, resten 
obligades al compliment de les condicions generals de l’autorització d’ús dels parcs, jardins i espais públics d’Abrera: 

 
1. Donar compliment a les determinacions de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana d’Abrera, respectant en tot moment l’àrea de seguretat dels jocs 

infantils, no interrompre en cap moment el trànsit dels vianants, vehicles de serveis i urgències ni l’execució dels treballs puntuals de restauració, 
manteniment i neteja dels espais públics. 

2. No generar molèsties sonores. En cas de no acomplir-se les dites condicions la guàrdia urbana procedirà a l’aturada de l’activitat. 

3. Es prohibeix expressament: 

- les instal·lacions recreatives o altres elements mecànics (requereixen tramitació especial, certificació tècnica i pòlissa d’assegurança) 

- Realitzar cap activitat econòmica (venda de productes, especialment alimentaris, cobrar per a la participació de l’acte etc ...) 

- Impedir l’accés de l’espai a terceres persones usuàries de l’espai 

- L’ús de qualsevol tipus de publicitat, tanques o mitjans acústics o audiovisuals. 

- Encendre o mantenir foc, així com utilitzar cap element pirotècnic, materials, elements, maquinària o altres objectes perillosos. 

- Fer un ús inadequat de les instal·lacions i mobiliari urbà. 

- Instal·lar qualsevol tipus d’elements damunt dels parterres de gespa o enjardinats, perforar o alterar paviments i elements de l’espai 

- Utilitzar els arbres, mobiliari, instal·lacions existents com a suport de qualsevol tipus d’elements (tendals, pancartes, cables, quadres  
elèctrics, etcètera). 

- Accedir i/o estacionar dins l’espai públic amb cap vehicle sense disposar de l’autorització especial corresponent. 

4. Els organitzadors de l’activitat seran responsables de la neteja posterior de l’espai utilitzat al final de l’acte. 

5. Els organitzadors i participants seguiran en tot moment les indicacions que, a l’efecte, assenyalin els membres de la policia local, personal municipal de 
parcs i jardins i dels tècnic municipals. 

6. Els organitzadors, assumiran la total responsabilitat dels danys i perjudicis personals i materials que es poguessin ocasionar, si s'escau, als participants 
de l’acte o a tercers i que fossin causats per l’acció o omissió dels organitzadors i participants; de resultar precís hauran de justificar la subscripció d’una 
pòlissa d’assegurança per tal de cobrir la responsabilitat civil, danys personals, possibles desperfectes que es poguessin ocasionar als elements vegetals i 
mobiliari urbà existents a la zona i altres contingències que puguin derivar-se d’accidents i sinistres succeïts a l’espai objecte de l’autorització per l’import 
que es determini o el dipòsit de fiança. 

7. Les autoritzacions s’atorguen amb caràcter discrecional i a precari i resten supeditades als interessos públics, sense que la denegació o suspensió de 
l’autorització comporti cap dret indemnitzatori. 

 
 

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de 
tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres 
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic: 
informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera. 

Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera  


