Registre:

REGISTRE DE CÀBILES PER LES FESTES DE JULIOL 2017

Nom i cognoms: ______________________________________________________________ ,
major d’edat, amb DNI ___________________ ____ telèfon_________________________
i correu electrònic __________________________________________________________ ,
es declara responsable de la càbila* situada a ___________________________________ ,
propietat de ________________________________ amb DNI ____________________
Així mateix, es compromet:








Que el local reunisca les mínimes condicions de salubritat i higiene, comptant per
això amb WC.
Que l’entorn del local no es veja malmès per la brutícia que els usuaris del local
puguen generar.
Que cesse qualsevol activitat molesta a partir de les 2:00 hores entre semana i a
partir de les 3,00 les nits de divendres i dissabte; així mateix haurà de cessar
aquesta activitat entre les 15,00 i les 17,00 hores. En tot cas, si s’utilitzen equips de
so per tal de disposar de música al local, aquests equips deixaran de funcionar a
partir de les 3:00 hores. La policia local queda facultada a qualsevol hora, i davant
les queixes reiterades de molèsties, per a retirar o clausurar provisionalment els
aparells de producció de la fons sonora.
Que no hi haja materials inflamables.
Que les portes i eixides es mantinguen lliures de qualsevol obstacle.
Que les immediacions del local estiguen netes a partir de les 8:00 hores.

Molt important: Aquelles càbiles que no registren la seua activitat seran responsabilitat directa
dels propietaris dels immobles, respecte de les denúncies per incompliment de normes
municipals i d’altres. La falta d’inscripció en el registre, així com l’incompliment de les
condicions de seguretat i higiene esmentades, donaran lloc al tancament i precinte de la càbila.
*La càbila és un espai lúdic i festiu que es mantindrà obert al llarg de les festes de juliol;
qualsevol local que provoque les queixes del veïnat abans del començament de les festes,
s’exposa al seu tancament si les mateixes són reiterades.

Data: ____________________________________ Signat:

