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Autorització per les barbacoes de la Finca de la Muntanyeta  
 
Dades de la persona sol·licitant  
 
Nom i cognoms   DNI 
 
Telèfon mòbil: (dada obligatòria)   

           
Adreça de la persona sol·licitant o seu social de la persona jurídica a qui representa      
 
 

Dades sobre la sol·licitud de les Barbacoes 
 
Data i hora d’inici del foc 

 

 

Nombre d’assistents  
 
 
 

Fiança:  ---- Import: 15 € / barbacoa  Dia de pagament:     
 

  
 

Sol·licito autorització per la utilització de les barbacoes de la finca de la Muntanyeta segons la data que 
he fet constar.  
 
 
Lloc, data i signatura 
 
 
 

 Denego 
 Autoritzo la persona sol·licitant a utilitzar les barbacoes segons les dades que ha fet constar, 

d’acord amb les condicions de la sol·licitud (vegeu el dors) i les següents condicions 
específiques:  

Aquesta autorització quedarà anul·lada en el cas de: 
- Activació del Pla Alfa en els nivells: 

 
Per a conèixer el nivell diari d’activació del Pla Alfa del DMHA 
truqueu al 012 o a través d’Internet a l’adreça següent:  
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ 

 
Condicions especials: 
 
Barbacoa Assignada 
 
 
El regidor de medi natural 
 
 
Juan Manuel Samblás Rodríguez 
 
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en  el 
corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en els termes inclusos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre General de l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves 
competències, a fer us de les dades personals facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.  

PLA ALFA NIVELL 2  
PLA ALFA NIVELL 3 o mesures 

extraordinàries (art. 18 del Decret 64/1995) x 

Espai ombrejat a emplenar per l’Administració 

             A   B    C    D     E   F    

Entrada Recinte 

Barbacoes 
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Autorització d’us de les barbacoes de la Finca de la Muntanyeta 
 
Condicions generals  
 
1. Les autoritzacions caldrà que es demanin amb una antel·lació mínima de 7 dies naturals.   
2. Segons l’Ordenança Fiscal núm.40 reguladora del preu públic per a la utilització de béns de titularitat 

municipal s’estableix que la tarifa per a l’ús de les barbacoes de la Muntanyeta és de 15 
euros/barbacoa/dia. 

3. Per a un mateix dia només s’acceptaran les sis primeres sol·licituds. A cada una se li assignarà la barbacoa 
A, B, C, D, E, F per ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament d’Olèrdola del full de sol·licitud. S’estableix, 
per a cada barbacoa, un grup màxim de 20 – 25 persones.  

4. La zona de barbacoes estarà disponible en horari de cap de setmana i dies festius de 11,00 hores a 18,30 
hores. 

5. El cadenat de la finca de la Muntanyeta s’obrirà a les 11,00 h per a què pugueu descarregar el 
material i es tancarà a les 11,30 hores. Així mateix, s’obrirà a les 18 hores per a què pugueu carregar-
lo i es tancarà a les 18,30 hores. Abans i després d’aquest horari cap vehicle podrà accedir / sortir 
del recinte de les barbacoes.  

6. El foc haurà d’estar totalment apagat a les 16.00 hores.  
7. El foc ha de ser sempre atès per una persona adulta, que mantindrà una vigilància constant. 
8. Els responsables d’obrir i tancar el cadenat de la finca de la Muntanyeta i la zona de barbacoes seran els 

agents municipals. El seu telèfon de contacte és el 938901670 en horari de 10 del matí a 21 hores. 
9. Tots els vehicles s’hauran d’estacionar a la zona habilitada com a aparcament (tal i com s’indica en el plànol 

següent). 
 

 
 
10. Les deixalles generades s’hauran de dipositar o bé als contenidors de rebuig de la zona d’entrada a la finca, 

o a les Àrees d’Emergència del nucli de Moja, al carrer del Camp. En cap cas s’abocaran els residus al medi 
natural.  

11. Dins de la zona de barbacoes no hi haurà llenya, per tant cadascú se n’encarregarà de portar-ne. Les 
graelles i altre instrumental per fer la barbacoa correran a càrrec de casa usuari.  

12. Només s’autoritza el càmping gas dins el recinte de les barbacoes. Únicament s’acceptarà carbó vegetal i 
llenya. 

13. Els agents municipals i altres agents de l’autoritat podran requerir als usuaris de les barbacoes que presentin 
el full d’autorització degudament signat. Les autoritats podran aturar el foc en cas d’incompliment d’algunes 
de les condicions prefixades o en el cas de fer ús d’una barbacoa no assignada. 

14. Per raons meteorològiques, els vigilants municipals o altres agents de l’autoritat podran requerir el cessament 
del foc i procedir al tancament de la instal·lació. 

15. El sol·licitant es farà responsable de qualsevol falta o dany que es produeixi en l’exercici d’aquesta 
autorització. 


