
    En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU 
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Registre d’entrada 
 
 
 
 
  
 
 

FESTA MAJOR 2019 

INSCRIPCIÓ OBERTA DE CARAVANES INSCRITES L’ANY 
2018 
 

Exp. Núm.  

Termini: del 01 al 11 de juliol  
 

1. DADES PERSONALS        
        
Colla   

Representant  NIF   

Correu 
electrònic 

 Telèfon   

C./ Pl / av.....  Núm.  Pis   

Localitat  C.P.   

 

2. MIDES DE LA CARAVANA  
recordeu que la mida màxima total permesa és:        
5,5m X 2,5m i no s'admetran remolcs o altres peces 
afegides a la caravana original. 
 

     2.1 IMATGE DE LA CARAVANA 
En cas que no l'hàgiu enviada l'any anterior adreçar-la 
a: ccasetes@fmlaseu.cat 

IMPRESCINDIBLE anotar la mida  
 
llargada total: 
 
        X 
 
amplada total: 

       

 

3. Ubicació de Caravanes  

(Si us plau confirmeu amb una creu) 
      Caravana inscrita l’any anterior 
  

 

        

 
4. SOL·LICITUD D’UBICACIÓ A LA ZONA CASETES 

        

La persona citada, com a representant de la colla esmentada, accepta les 

condicions per la Ubicació de Caravanes a l’annex del  Pàrquing Dr.        

Peiró durant la la Festa Major 2019. 

  Sol·licita llicència per ubicar la Caravana 

  Ha dipositat la fiança (175 €) a la Tresoreria Municipal. 

  

 

    Segell Tresoreria 

La Seu d’Urgell,        de/d'              2019 
 

 

  Fotocòpia DNI del representant 

 
En cas de canvi de representant, entregar 

el document adjunt així com la fotocòpia 

del DNI del nou representant 

 
 
 
 
Signatura 
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CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ de les Caravanes a l’espai de Casetes durant la Festa Major 2019 
 
CONDICIONS GENERALS 
- Es disposa d'un nombre limitat d'espais per ubicar un total de 79 caravanes. 
- Ha de figurar el mateix representant que l’any anterior. En cas contrari, és necessari entregar el document adjunt 
al·legant el canvi de representant. 
- Si no s’instal·la la caravana sense cap causa justificada, es perdrà el lloc en els anys posteriors així com la fiança. 
- S'ha de ser major d'edat per inscriure's. 
- S’obre un període d’inscripció per a les caravane s inscrites la Festa Major de l’any anterior.  
- En cas que quedin places disponibles s’obrirà un segon termini d’inscripcions on podran inscriure’s les 
noves caravanes i entraran en un sorteig per adjudi car dites places. 
- En la mesura del possible s'intentarà respectar el lloc d'ubicació dels anys anteriors, en cas contrari l'organització es 
reserva el dret de canviar la ubicació d'algunes caravanes en funció de la disponibilitat. 
- No està permès utilitzar equips de música fora de la caravana. En  cas d'incompliment els agents de l'autoritat 
aplicaran la normativa vigent. 
 
 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Primera. L’edició de les Casetes 2019 de la Festa Major de la Seu es duran a terme els dies 23, 24, 25, 26, 27 
d'agost  present any al Camp Annex a l'Aparcament del Dr. Peiró.  
 
Segona. L’espai útil de les Casetes al Camp Annex a l'Aparcament del Dr. Peiró serà el que s’identifica en el plànol 
que s’adjunta (plànol en annex 1). Aquest espai es podrà veure parcialment modificat si així es determina per part del 
serveis tècnics municipals, que tindrà en compte les indicacions i propostes dels representants de la Coordinadora de 
Casetes. 
 
Tercera. Tràmits de la llicència:  
el termini  per presentar aquesta sol·licitud per ubicar la caravana a l’espai Casetes (annex pàrquing Dr. Peiró) 
comença el 01 de juliol i finalitza  el 11 de juliol a les 14 hores, no s'acceptaran sol·licituds fora d'aquest termini.  
 
3.1 Heu de saber que abans de presentar la sol·licitud, cal dipositar una fiança de 175 €  a les oficines de  
      Tresoreria de l'Ajuntament per tal de poder instal·lar la caravana.  
3.2  La fiança és condició indispensable per poder adquirir els drets d'ubicació de la caravana. 
3.4  A la vista de les sol·licituds i de l'espai disponible, l'Ajuntament atorgarà les llicències i fixarà la ubicació  
de cada una. Una vegada finalitzat el termini de les instàncies de caravanes, és notificarà via correu electrònic la 
ubicació corresponent i la seva autorització. 
3.5 Les colles hauran de tenir la llicència a la caravana durant els dies de Festa Major i hauran de mostrar-la als serveis 
municipals i al de vigilància que contracti l'Ajuntament sempre que la demanin. 
3.6 Totes les notificacions o comunicacions que calgui fer sobre la caseta s'entendran fetes correctament si es lliuren a 
qui ha signat la sol·licitud. 
3.7 L'incompliment de les obligacions vinculades a l'atorgament de la llicència podran comportar la denegació de 
llicència en altres anys. 
 
Quarta. Muntatge 

4.1 Per motius d'organització es podran aparcar les caravanes entre les 8.00 del matí del dijous  22 d’agost i 
fins a les 24 h del mateix dijous 22 d'agost.  Passada aquesta hora es donarà per finalitzat el termini i no 
es podrà ubicar cap més caravana. Només podrà accedir dins de l’espai un vehicle per caravana. 

4.2 Si no s’instal·la la caravana sense cap causa justificada es perdrà el lloc en els anys posteriors així com la 
fiança dipositada. 

4.3 Només es poden aparcar les caravanes dins de l’espai Casetes (Camp annex a l'Aparcament del Dr. Peiró)  
l'espai  quedarà delimitat pels serveis tècnics de l'Ajuntament i la ubicació  de les casetes anirà a càrrec de 
la coordinadora de casetes. 

4.4 Si s'incompleixen les condicions de la llicència esmentades, (ex: la caseta s'instal·la de forma inadequada o 
perillosa, no es respecta la ubicació fixada...) els serveis municipals podran ordenar que es retiri la 
caravana, en cas d'incompliment, podran retirar-la per si mateixos i els responsables s'hauran de fer càrrec 
de les despeses que això comporti. En qualsevol supòsit s'aplicarà el previst al punt: 3.7 

4.5 Les colles hauran de retirar les caravanes durant tot el dia del dimarts  27 d'agost.  Si no ho han fet, 
l'Ajuntament les retirarà a partir de divendres 30 d'agost sense que calgui fer cap requeriment específic al 
titular de la llicència. Les despeses de la retirada les repercutirà al sol·licitant. L’Ajuntament no es fa 
responsable de danys externs o robatoris dels objectes que es trobin dins de la Caravana. 
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4.6 No està permès  entrar amb vehicles motoritzats a partir de divendres 23  d'agost a les 17h fins el 
dimarts 27 d'agost a les 10h.  

4.7 El servei de llum s'obrirà a partir de divendres 23 d'agost i és tallarà el dimarts 27 a les 10 del matí.   
 
Cinquena. Funcionament 

5.1 Totes les caravanes hauran de disposar d’un diferencial de 300 mA. A causa de les limitacions en el 
subministrament de corrent, els únics aparells elèctrics  que es poden tenir són: llum, nevera i equip de 
música.  Està prohibida la instal·lació de qualsevol altre aparell elèctric. Cada caravana tindrà un quadre de 
llum assignat i només podrà disposar d'un sol endoll de corrent general. 

5.2 Els usuaris de les caravanes han de respectar en l'espai normes de bona conducta i veïnatge i els horaris 
de silenci que fixi l’Ajuntament. Aquests horaris coincidiran, com a mínim, amb la realització d'activitats i 
concerts de les casetes.  

5.3 Per mantenir una actitud cívica i de respecte al ciutadà no està permès posar música des de les 06.00 a les 
19.00 h. (del divendres 23 d'agost al dimarts 27 d'agost inclosos) 

5.4 El funcionament dels equips de música no podrà destorbar el desenvolupament normal de les activitats 
programades, el descans dels veïns, ni la convivència amb altres caravanes. En  cas d'incompliment els 
agents de l'autoritat aplicaran la normativa vigent. 

5.5 Queda explícitament  prohibit la utilització d’aparells de música fora de la caravana. 
5.6  A les caravanes i el seu entorn no es podrà vendre cap producte ni fer activitats de caràcter lucratiu. 
5.7 Està, explícitament, prohibit encendre foc de qualsevol mida i tipus  dins del recinte  

                    de l'espai casetes. Aquest fet comportaria la retirada immediata i la denegació    
                    permanent de la llicència. 

5.8 Demanem que hi hagi una actitud cívica durant tota la festa major, de bona convivència i respecte a la 
resta de ciutadans, tant pel soroll, neteja i bon comportament.  

5.9 La Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet posarà a disposició de les caravanes els gots reutilitzables 
que necessiteu. Podeu aconseguir els gots a la Mancomunitat pagant 1€. Si algú en fa curt, també en 
portaran a sobre els educadors ambientals que faran la ronda cada nit (i també cobraran 1 €). Els podeu 
tornar a la Mancomunitat passada la Festa Major i us retornaran l'euro.   

  
Sisena. Seguretat 

6.1 L'Ajuntament contractarà un servei de seguretat per a la zona de les casetes. Aquest servei funcionarà 
els dies i horaris següents: el dissabte 24/08, diu menge 25/08 i dilluns 26/08 des de les 07.00 fins l es 
17.00 h i dimarts 27/08  des de les 07.00 h i fins a les 10:00 h 

6.2 El cost de la seguretat es repercutirà entre totes les colles a parts iguals. 
6.3 A efectes d'identificar els components de les colles i facilitar el control amb el responsable de seguretat 

contractat tots els membres de cada colla hauran de portar un element que els identifiqui amb la caravana 
(samarreta, adhesiu, xapa...). El primer dia, el responsable de la caravana ha de mostrar el seu 
identificador al responsable de seguretat o responsable de la comissió de festes.  

6.4 L'Ajuntament podrà exigir al responsable que identifiqui els membres de la colla. 
6.5 Els vigilants encarregats de la seguretat podran demanar als usuaris que mostrin aquest element 

identificador. 
6.6 L'Ajuntament podrà delimitar més detalladament les funcions dels vigilants. 
6.7 Ni l'empresa de seguretat ni l'Ajuntament es fan càrrec de cap desperfecte o robatori de material de les 

caravanes, si no s'ha trobat a la persona que ho ha fet i és pot fer una denuncia d'aquesta persona. Per tal 
que això pogués estar cobert, cada caravana hauria de tenir la seva assegurança legal de la caravana en 
concret i del que te a l'interior.  

 
Setena. Finalització 

7.1 Un cop finalitzada la Festa Major 2019 l'Ajuntament comprovarà si hi ha danys o altres despeses que 
s'hagin ocasionat per la retirada de mobiliari o estris abandonats a la zona de casetes. 

7.2 Si s'identifica els responsables, hauran de pagar les despeses ocasionades. Si no s'identifica els 
responsables, es repercutirà entre totes les caravanes proporcionalment. 

7.3 Un cop determinades les quantitats a pagar per danys, retirada de caravanes i pel cost de la seguretat, es 
calcularà la part de la fiança que cal retornar. La Junta de Govern Local prendrà l'acord de retornar aquest 
import. 

7.4  Si amb l'execució de la fiança no es cobreixen totes les despeses, l'Ajuntament podrà cobrar la diferència 
per via de constrenyiment o compensar-ho amb deutes que tingui amb el sol·licitant 
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