
 

 

            

 
 

 

 

             Àrea de Territori i Espai Urbà  
             Regidoria d’Espai Públic  
 

PETICIÓ D’INFRAESTRUCTURES USM PER L’ACTE 

 
AFECTACIÓ ESPAI PÚBLIC 

Lloc de l’activitat ____________________________________________________________________________ 
Dia d’inici de l’afectació (muntatge) _______________________Hora d’inici __________Hora fi_____________ 
Dia fi de l’afectació (desmuntatge) ________________________Hora d’inici __________Hora fi_____________   

 

MATERIAL I MUNTANTGES SOL·LICITATS 
� Entarimat: (indicar superfície en m2, ample x llarg i alçada):  ___________________________________ 

� Tarimes petites (2 x 2 x 0,40 m.):  ________ unitats   

� Casetes standard (3,11 x 2,20m tancada):______,  individuals o doble, concretar: __________________ 

� Casetes artesanes (2,80 x 2,05m sense laterals) :_____, individuals o en línia, concretar: ____________                           

� Taules: ______  unitats          � Cadires: ______ unitats          � Tanques: _____ unitats                                                                 

� Bidons paperera: ______ unitats 

� Altres:___________________________________________________________________________ 
 
Muntatges elèctrics 

� Connexió elèctrica: _______  de potència  _______KW (*) 

� Punt de llum a casetes: ___________  � Punt de llum a fanal: ___________� Punt de llum a entarimat: ___________   

� Altres, concretar:____________________________________________________________________ 

* Quan s’autoritzi la utilització d’un quadre elèctric municipal de 40 kw, el cost de la contractació de la connexió elèctrica a la companyia 
subministradora anirà a càrrec de l’entitat organitzadora. 

 
• La resolució favorable de la d’autorització per a espectacles i activitats de caràcter extraordinari organitzats a la via 

pública no suposa, en cap cas, l’acceptació i prestació del servei d’infraestructures.   
 

• El material de la USM es cedeix sempre i quan l’acte estigui autoritzat i n’hi hagi disponibilitat, i és gratuït per a totes 
les activitats declarades per l’Ajuntament d’interès general per a la ciutat. 

 
• Pèrdua o deteriorament del material cedit: l’entitat organitzadora assumirà els costos de reposició del material perdut  

o trencat en l’activitat. 
 

• El sotasignant es fa responsable que la instal·lació de les infraestructures es faci d’acord amb els mesures de 
prevenció de la COVID-19 especificades al Decret d’autorització de l’acte. 

 
 

Vilanova i la Geltrú, _____________de _______________________de 20______ 

Signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant) 

 

 

 

 
  

Responsable REGIDORIA DE REFERÈNCIA 
Interessat CEP 
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