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CCAAHHIIEERRSS  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  AA  LL’’UUSSAAGGEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DDEE  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  

  
  
  
  
  
  

EESSPPAACCEE  PPAARRCC  DDEESS  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  --  EESSPPAACCEE  11996688  --  EESSPPAACCEE    AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS    
UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLLLEE  LLEE  SSUUMMMMUUMM  AAVVEECC  CCOONNTTRRAATT  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  SSAALLLLEE  DDEE  SSPPEECCTTAACCLLEESS..  

  
  
  
  
  

DDOOCCUUMMEENNTT  DDEESSTTIINNEE  AAUUXX  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DDEE  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  DDEE  TTYYPPEE  TT  ((EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS))  
CCOONNFFOORRMMEE  AA  LL’’AARRRREETTEE  DDUU  1188  NNOOVVEEMMBBRREE  11998877  MMOODDIIFFIIEE  EETT  DDEE  LL’’AARRRREETTEE  DDUU  1111  JJAANNVVIIEERR  22000000..  

  
MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  DDEE  TTYYPPEE  LL  ((CCOONNFFEERREENNCCEESS,,  RREEUUNNIIOONNSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS))    

  EETT  DDEE  TTYYPPEE  NN  ((RREESSTTAAUURRAATTIIOONN))..  
  

AAUUTTRREESS  TTYYPPEESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLLLEE  DDEE  LLOOCCAAUUXX    
AARRTTIICCLLEE  GGNN66  DDEE  LL’’AARRRREETTEE  DDUU  2255  JJUUIINN  11998800  MMOODDIIFFIIEE  

  
  

EENN  CCAASS  DDEE  LLIITTIIGGEE,,  SSEEUULL  LLEE  TTEEXXTTEE  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  FFAAIITT  FFOOII..  
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SSOOMMMMAAIIRREE    
  

DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EETT  CCAAPPAACCIITTEESS  MMAAXXIIMMAALLEESS  AAUUTTOORRIISSEEEESS            PPaaggee  0033  
  

AA..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN                          PPaaggee  0033  
  
BB..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  BB..11  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREESS  EETT  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREESS      PPaaggee  0044  

          BB..22  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  
          BB..33  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  EEXXPPOOSSAANNTTSS  
          BB..44  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDUU  CCHHAARRGGEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
  

CC..  DDEEMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS    CC..11  DDEEMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE      PPaaggee  0055  
CC..22  DDEEMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNSSTTRRAATTIIVVEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  AASSPPEECCTTSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

  
DD..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  TTRRAAVVAAUUXX                    PPaaggee  0055  

  
EE..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS      EE..11  GGEENNEERRAALLIITTEESS                  PPaaggee  0066  

EE..22  AACCTTIIVVIITTEESS  PPRREEVVUUEESS  PPOOUURR  LLEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS          
EE..33  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  
EE..44  CCAALLCCUULL  DDEE  LL’’EEFFFFEECCTTIIFF  TTOOTTAALL  TTHHEEOORRIIQQUUEE  
EE..55  AALLLLEEEESS  DDEE  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  
EE..66  AAIIRREESS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEESS  
EE..77CCHHAARRGGEESS  AADDMMIISSSSIIBBLLEESS  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  PPLLAANNCCHHEERRSS  AA  RREESSPPEECCTTEERR  
EE..88  AACCCCRROOCCHHAAGGEE  EENN  CCHHAARRPPEENNTTEE  
EE..99  SSIIGGNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  
  

FF..  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  SSUURRFFAACCEESS  DD’’EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS                PPaaggee  0077  
FF..11  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSTTAANNDDSS  
FF..22  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSAALLLLEESS  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS,,  RREEUUNNIIOONNSS  
FF..33  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  TTOOUURRSS,,  GGRRAADDIINNSS,,  MMUURRSS  DD’’EESSCCAALLAADDEE,,  PPOODDIIUUMM……  
FF..44  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  
FF..55  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  CCHHAAPPIITTEEAAUUXX  TTEENNTTEESS  EETT  SSTTRRUUCCTTUURREESS  

  
GG..  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSAALLLLEESS  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  EETT  CCOONNFFEERREENNCCEESS              PPaaggee  0077  

GG..11  SSAALLLLEE  DDEE  RREECCEEPPTTIIOONN  EESSPPAACCEE  11996688  //  RREEZZ  DDEE  JJAARRDDIINN  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  
GG..22  EESSPPAACCEE  11996688  AAMMPPHHIITTHHEEAATTRREE  JJEEAANN  PPRROOUUVVEE  //  SSAALLLLEE  DDAAUUPPHHIINNEE  
GG..33  SSAALLLLEESS  DDEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  
  

HH..  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  HH..11  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS            PPaaggee  0088  
HH..22  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  DDEE  GGAAZZ  EETT  DDEE  CCHHAAUUFFFFAAGGEE    
HH..33  MMOOTTEEUURRSS  TTHHEERRMMIIQQUUEESS  OOUU  AA  CCOOMMBBUUSSTTIIOONN,,  VVEEHHIICCUULLEESS  AAUUTTOOMMOOBBIILLEESS  
HH..44  SSUUBBSSTTAANNCCEESS  RRAADDIIOOAACCTTIIVVEESS,,  RRAAYYOONN  XX,,  LLAASSEERRSS  
HH..55  MMAATTEERRIIEELLSS,,  PPRROODDUUIITTSS  EETT  GGAAZZ  IINNTTEERRDDIITTSS  
  

II..  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  EEXXTTEERRIIEEUURRSS  II..11  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE            PPaaggee  0088  
II..22  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENN  SSAAIILLLLIIEE  DDEESS  FFAACCAADDEESS  
II..33  AATTTTRRAACCTTIIOONNSS  VVIISSIIBBLLEESS  DDEESS  AAVVEENNUUEESS  DD’’IINNNNSSBBRRUUCCKK  EETT  BBAARRBBUUSSSSEE  
  

JJ..  MMOOYYEENNSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  //  DDEESSEENNFFUUMMAAGGEE                  PPaaggee  0088  
JJ..11  MMOOYYEENNSS  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN  
JJ..22  DDEETTEECCTTIIOONN  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE  //  AALLAARRMMEE  //  AALLEERRTTEE  
JJ..33  RRIIDDEEAAUUXX  IINNCCEENNDDIIEE  IIRRRRIIGGUUEESS  
JJ..44  DDEESSEENNFFUUMMAAGGEE  
JJ..55  SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  IINNCCEENNDDIIEE  
  

KK..  PPEERRMMAANNEENNCCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EELLEECCTTRRIIQQUUEE                  PPaaggee  0099  
  

LL..  GGAARRDDIIEENNNNAAGGEE                        PPaaggee  0099  
  

MM..  NNEETTTTOOYYAAGGEE                        PPaaggee  0099  
  

NN..  DDIIVVEERRSS        NN..11  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCUUEEIILL            PPaaggeess  0099//1100  
NN..22  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  LLOOGGOO  
NN..33  PPHHOOTTOOSS  FFIILLMMSS  EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTTSS  
NN..44  LLIICCEENNCCEE  DD’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURR  DDEE  SSPPEECCTTAACCLLEE  
NN..55  SSAACCEEMM  
NN..66  AADDMMIISSSSIIOONN  EETT  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EENNSSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  HHAANNDDIICCAAPP  
NN..77  IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  DDEE  FFUUMMEERR              
NN..88  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  FFOOIIRREESS  EETT  SSAALLOONNSS  EENN  FFrraannccee  
NN..99  MMEESSUURREESS  DDEE  SSUURREETTEE  AA  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  LLOORRSS  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  EEVVEENNEEMMEENNTT  
((PPOOSSTTUURREE  VVIIGGIIPPIIRRAATTEE))    
NN..1100  MMEESSUURREESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  CCOOVVIIDD--1199  AA  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  LLOORRSS  DD’’UUNN  EEVVEENNEEMMEENNTT..  
            

AANNNNEEXXEE  NN°°11          GGUUIIDDEE  DDEE  LL’’EEXXPPOOSSAANNTT  
AANNNNEEXXEE  NN°°22      PPLLAANN  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  
AANNNNEEXXEE  NN°°33      FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEEMMAANNDDEE  DD’’AACCCCRROOCCHHAAGGEE  EENN  CCHHAARRPPEENNTTEE  
AANNNNEEXXEE  NN°°44      PPLLAANNSS  DDEE  MMAASSSSEE,,  PPLLAANNSS  DDEESS  EESSPPAACCEESS  
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DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EETT  CCAAPPAACCIITTEESS  MMAAXXIIMMAALLEESS  AAUUTTOORRIISSEEEESS  **  
  
((**  sseelloonn  ccaappaacciittéé  mmaaxxiimmaallee  aauuttoorriissééee  ppaarr  llaa  SS//CCoommmmiissssiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  SSééccuurriittéé  EERRPP//IIGGHH))..  
  
  
SSUURRFFAACCEESS  HHAALLLLSS  DD''EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  ::  HHaallll  JJeeaann  MMAARRAANNDDJJIIAANN    6688    3322554477  mm22      ::  3322554477  ppllaacceess  
    HHaallll  8899      88772266  mm²²      ::  88772266  ppllaacceess  
    HHaallll  ddee  lliiaaiissoonn  MMEERRMMOOZZ    664400  mm22    ::  664400  ppllaacceess    
  
EETTAAGGEE  EESSPPAACCEE  11996688  ::    AAmmpphhiitthhééââttrree  JJEEAANN  PPRROOUUVVEE      442200  mm22    ::  445577  ppllaacceess  
    SSaalloonn  ddeess  MMEEDDAAIILLLLEESS    999977  mm22        ::  999977  ppllaacceess  
    SSaallllee  AALLPPEE  DD’’HHUUEEZZ    117777  mm22      ::  117700  ppllaacceess  
    SSaallllee  CCHHAAMMRROOUUSSSSEE    118800  mm22        ::  118800  ppllaacceess  
    SSaallllee  AAUUTTRRAANNSS      110000  mm22        ::  110000  ppllaacceess  
    SSaallllee  VVIILLLLAARRDD  DDEE  LLAANNSS    110000  mm22        ::  110000  ppllaacceess  
    SSaallllee  SSAAIINNTT--NNIIZZIIEERR      7744  mm22        ::  007700  ppllaacceess  
  
RRDDCC  EESSPPAACCEE  11996688  ::      RRéésseerrvvee  VVEERRCCOORRSS    9900  mm22        ::  NNoonn  aacccceessssiibbllee  aauu  ppuubblliicc..  
    SSaalloonn  GGRREENNOOBBLLEE      9966  mm22        ::  009966  ppllaacceess      
      
RREESSTTAAUURRAANNTT  //  BBAARR  LLEE  ZZIINNCC  ::    EEttaaggee    118800  mm22        ::  118800  ppllaacceess  
    RRddcc  aassssiiss    110000  mm22        ::  110000  ppllaacceess  
    RRddcc  ddeebboouutt    2277  mm22        ::  005544  ppllaacceess  
  
BBAARR  ""LLEE  CCLLUUBB""  ::        9955  mm22        ::  009955  ppllaacceess  
  
EEXXTTEERRIIEEUURRSS  PPAARRCC  DDEESS  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  ::  CCOOUURRSS  DD’’HHOONNNNEEUURR    33006600  mm²²      ::  117744  ppllaacceess  
    PPEE11    44335522  mm22        ::  117766  ppllaacceess  
    PPEE22    66778833  mm²²      ::  221144  ppllaacceess  
    PPEE33    55449900  mm²²      ::  113355  ppllaacceess  
    PPEE44  UUttiilliissaattiioonn  SSUUMMMMUUMM    99224400  mm²²        ::  448800  ppllaacceess  
    PPEE55    44996600  mm²²        ::  223333  ppllaacceess  
      
    PPLLAACCEESS  EEXXTTEERRIIEEUURREESS  PPMMRR      CCoouurrss  dd’’HHoonnnneeuurr..    ::  0022  ppllaacceess  
        PPEE11      ::  0044  ppllaacceess  
        PPEE22      ::  0044  ppllaacceess  
        PPEE33      ::  0044  ppllaacceess  
        PPEE44      ::  0066  ppllaacceess  
        PPEE55      ::  0033  ppllaacceess    
  
EETTAAGGEE  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  ::    AAmmpphhiitthhééââttrree  DDAAUUPPHHIINNEE            ::  999900  ppllaacceess  
    AAmmpphhiitthhééââttrree  DDAAUUPPHHIINNEE  ½½  JJAAUUGGEE          ::  558800  ppllaacceess  
    EEssppaaccee  BBaarr  DDAAUUPPHHIINNEE    119955  mm²²..      ::  005500  ppllaacceess  
    SSaallllee  OOIISSAANNSS    222200  mm²²      ::  224400  ppllaacceess  
    22  LLooggeess  NNiivveeaauu  BBaass          ::  001155  ppllaacceess  
    44  LLooggeess  NNiivveeaauu  HHaauutt          ::  001122  ppllaacceess  
  
RREEZZ  DDEE  CCHHAAUUSSSSEEEE  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS::    SSaallllee  SSTTEENNDDHHAALL    222288  mm²²      ::  118800  ppllaacceess  
    SSaallllee  BBAAYYAARRDD    111100  mm²²      ::  009900  ppllaacceess  
    SSaallllee  BBEERRLLIIOOZZ    8811  mm²²      ::  007700  ppllaacceess  
    SSaallllee  LLEESSDDIIGGUUIIEERREESS    8811  mm²²      ::  007700  ppllaacceess  
    EEssppaaccee  AACCCCUUEEIILL    998811  mm²²      ::  998811  ppllaacceess  
        
RREEZZ  DDEE  JJAARRDDIINN  AALLPPEESS    CCOONNGGRREESS  ::  SSaalloonn  LLEESS  EECCRRIINNSS  11    220066  mm²²      ::  110000  ppllaacceess  
    SSaalloonn  LLEESS  EECCRRIINNSS  22    112255  mm²²      ::  112200  ppllaacceess  
    SSaalloonn  LLEESS  EECCRRIINNSS  33    112266  mm²²      ::  112200  ppllaacceess  
    SSaalloonn  LLEESS  EECCRRIINNSS  44    444400  mm²²      ::  440000  ppllaacceess  
    LLEESS  EECCRRIINNSS  22  ++  33    225511  mm²²      ::  225500  ppllaacceess  
    LLEESS  EECCRRIINNSS  11  ++  22  ++  33  ++  44    889977  mm²²      ::  889977  ppllaacceess  
  
PPAARRVVIISS  EESSPPAACCEE  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  ::  FFaaççaaddee  NNOORRDD    11666644  mm²²      ::  00  ppllaaccee  
  
  
LLEE  SSUUMMMMUUMM  ::    VVeerrssiioonn  PPllaacceess  AAssssiisseess            ::  22998877  ppllaacceess..  
    VVeerrssiioonn  PPllaacceess  AAssssiisseess  ++  ddeebboouutt          ::  55000000  ppllaacceess..  
  
  
  

AA..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
LLee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  rrééssuullttee  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ssuuiivvaanntteess  ::  
CCooddee  ddee  llaa  CCoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  ll''HHaabbiittaattiioonn,,  aarrttiicclleess  RR112233..11  àà  RR112233..5555,,  RR115522..44,,  RR115522..55..  
AArrrrêêttéé  dduu  2255  jjuuiinn  11998800  mmooddiiffiiéé  aapppprroouuvvaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  RRèègglleemmeenntt  ddee  SSééccuurriittéé  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  dd''iinncceennddiiee  eett  ddee  ppaanniiqquuee  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc  ((EERRPP))..  
AArrrrêêttéé  dduu  1188  nnoovveemmbbrree  11998877  mmooddiiffiiéé  eett  dduu  1111  jjaannvviieerr  22000000  ppoorrttaanntt  aapppprroobbaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommppllééttaanntt  eett  mmooddiiffiiaanntt  llee  RRèègglleemmeenntt  ddee  SSééccuurriittéé  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  
dd''iinncceennddiiee  eett  ddee  ppaanniiqquuee  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc  ddee  ttyyppee  TT..  
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AArrrrêêttéé  dduu  0055  fféévvrriieerr  22000077  ppoorrttaanntt  aapppprroobbaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommppllééttaanntt  eett  mmooddiiffiiaanntt  llee  RRèègglleemmeenntt  ddee  SSééccuurriittéé  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  dd''iinncceennddiiee  eett  ddee  ppaanniiqquuee  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc  ddee  ttyyppee  LL..  
AArrrrêêttéé  dduu  2211  jjuuiinn  11998822  ppoorrttaanntt  aapppprroobbaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommppllééttaanntt  eett  mmooddiiffiiaanntt  llee  RRèègglleemmeenntt  ddee  SSééccuurriittéé  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  dd''iinncceennddiiee  eett  ddee  ppaanniiqquuee  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc  ddee  ttyyppee  NN..  
CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill..  
NNoorrmmee  NNFFCC  1155--110000  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rrèègglleess  dd''iinnssttaallllaattiioonnss  éélleeccttrriiqquueess  bbaassssee  tteennssiioonn..  
LLaa  llooii  dduu  1199  jjuuiilllleett  11997766  rreellaattiivvee  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccllaassssééeess  eett  ssoonn  ddééccrreett  dd''aapppplliiccaattiioonn  dduu  2211  sseepptteemmbbrree  11997777..  
AArrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  dduu  3311  mmaarrss  11998800  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  éélleeccttrriiqquueess  ppoouurr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccllaassssééeess  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  pprréésseennttaanntt  ddeess  rriissqquueess  
dd''eexxpplloossiioonn..  
TToouutteess  aauuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  pprroopprreess  àà  cchhaaqquuee  ttyyppee  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
IIll  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  ddééffiinniirr  eett  rrééppaarrttiirr  lleess  oobblliiggaattiioonnss  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ccoonnccoouurraanntt  àà  ll''aaccttiivviittéé  ddee  ssaalloonnss,,  dd''eexxppoossiittiioonnss  oouu  aauuttrreess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  ddee  
pprréécciisseerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''uuttiilliissaattiioonn  pprroopprreess  àà  cchhaaqquuee  llooccaall,,  eessppaaccee  eexxttéérriieeuurr  eett  ééqquuiippeemmeenntt  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  llooccaattaaiirree..  
  
LLeess  oobblliiggaattiioonnss  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ssoonntt  rrééppaarrttiieess  eennttrree  ::  
  
--  LLEE  PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREE  OOUU  EEXXPPLLOOIITTAANNTT  ccii--aapprrèèss  ddéénnoommmméé  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  rreepprréésseennttéé  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
--  LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DDEE  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  ccii--aapprrèèss  ddéénnoommmmééss  llee  ««PPrreenneeuurr»»..  
--  LLEE((SS))  CCHHAARRGGEE((SS))  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
--  LLEESS  EEXXPPOOSSAANNTTSS  oouu  llooccaattaaiirreess  ddee  ssttaannddss..  
--  LLEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREESS  EETT  LLOOCCAATTAAIIRREESS  PPEERRMMAANNEENNTTSS  dduu  PPaarrcc  ddeess  EExxppoossiittiioonnss,,  ddee  ll’’EEssppaaccee  11996688,,  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  eett  LLee  SSuummmmuumm..    
  
LL''AACCCCEEPPTTAATTIIOONN  IINNTTEEGGRRAALLEE  DDUU  PPRREESSEENNTT  CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  PPAARR  LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DDEE  SSAALLOONNSS,,  DD''EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  OOUU  AAUUTTRREESS  
MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  CCOONNSSTTIITTUUEE  LLEE  PPRREEAALLAABBLLEE  IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEE  AA  TTOOUUTT  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAARRTT  DDUU  BBAAIILLLLEEUURR..  SSOONN  
NNOONN--RREESSPPEECCTT  EEXXPPOOSSEE  LLEE  CCOONNTTRREEVVEENNAANNTT  NNOONN  SSEEUULLEEMMEENNTT  AAUUXX  SSAANNCCTTIIOONNSS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  PPAARR  LLEE  CCOONNTTRRAATT  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  LLUUII--
MMEEMMEE,,  MMAAIISS  ÀÀ  SSAA  PPRROOPPRREE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE,,  CCIICCIILLEE  EETT  PPEENNAALLEE  TTAANNTT  VVIISS  ÀÀ  VVIISS  DDEESS  TTIIEERRSS  QQUUEE  VVIISS  AA  VVIISS  DDUU  BBAAIILLLLEEUURR..  
  
  
BB..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  

  
BB..11  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREESS  EETT  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREESS    
LLee  ««BBaaiilllleeuurr»»  mmeett  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ««PPrreenneeuurr»»  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  mmaaiinntteennuueess  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  
UUnn  RReeggiissttrree  ddee  SSééccuurriittéé  eesstt  tteennuu  ppoouurr  ll''eennsseemmbbllee  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt..  LLee  rrééssuullttaatt  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  rréégglleemmeennttaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  lleess  eessssaaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss  ddee  
sseeccoouurrss  ssoonntt  ccoonnssiiggnnééss  ssuurr  ccee  rreeggiissttrree..  UUnn  ppllaann  ddee  mmaassssee  ggéénnéérraall  aa  ééttéé  ééllaabboorréé  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ((AANNNNEEXXEE  nn°°44)),,  iill  ddééffiinniitt  ll’’eemmpprriissee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  zzoonneess  ddeess  
bbââttiimmeennttss,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’uussaaggee  qquuii  ppeeuutt  eenn  êêttrree  ffaaiitt..  
VVooiieess  pprriioorriittaaiirreess  ::  LLeess  vvooiieess  pprriioorriittaaiirreess  ssoonntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  rréésseerrvvééeess  àà  llaa  ppéénnééttrraattiioonn  rraappiiddee  ddeess  mmooyyeennss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  sseeccoouurrss  ((SSaappeeuurrss  PPoommppiieerrss,,  PPoolliiccee,,  
SSeeccoouurrss  dd’’uurrggeennccee,,  SSeerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  iinntteerrnnee))..  EElllleess  ddooiivveenntt  êêttrree,,  eenn  ppeerrmmaanneennccee,,  lliibbrreess  ddee  ttoouutt  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  ddééppôôtt  ddee  qquueellqquuee  nnaattuurree  qquuee  ccee  ssooiitt..  IIll  
eesstt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»  ddee  vveeiilllleerr  aauu  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  cceess  oobblliiggaattiioonnss,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  lluuii  ddee  pprreennddrree  ttoouuttee  mmeessuurree  qquu’’iill  jjuuggeerraaiitt  nnéécceessssaaiirree..  
PPéérriimmèèttrree  ddee  ssééccuurriittéé  ::  CCeess  zzoonneess  ssoonntt  iinnccoonnssttrruuccttiibblleess  mmêêmmee  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree,,  eelllleess  ssoonntt  ddééffiinniieess  aauu  cchhaappiittrree  ««AAmméénnaaggeemmeennttss  EExxttéérriieeuurrss»»..  
EEssppaacceess  vveerrttss  ::  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceess  zzoonneess  eesstt  ssoouummiissee  àà  ll’’aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
ZZoonneess  ««ttoouuss  uussaaggeess»»  ::  CCeess  zzoonneess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaffffeeccttééeess  àà  ddiifffféérreenntteess  uuttiilliissaattiioonnss  ::  eexxppoossiittiioonnss,,  ssttoocckkaaggeess,,  eettcc..  
TToouuttee  uuttiilliissaattiioonn  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn  eett  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  pprréévvuueess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  CC  ccii--aapprrèèss..  
LLee  rreessppeecctt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrèègglleess  qquuii  ddééffiinniisssseenntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  zzoonneess  éénnoonnccééeess  ccii--ddeessssuuss  eesstt  uunn  éélléémmeenntt  eesssseennttiieell  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppuubblliicc  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  dduu  
ggrroouuppeemmeenntt  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..    
LLaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssee  ddoonnnnee  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  qquu’’eellllee  jjuuggeerraa  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  cceess  rrèègglleess,,  yy  ccoommpprriiss  llee  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee  ppuubblliiqquuee..  
    
BB..22  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS    
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  rreeccoonnnnaaîîtt  ss''êêttrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  iinnffoorrmméé  ddeess  ddiifffféérreennttss  aaggrréémmeennttss  eett  aauuttoorriissaattiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  qquuee  nnéécceessssiitteenntt  llaa  ppuubblliicciittéé,,  ll''oorrggaanniissaattiioonn,,  ll''oouuvveerrttuurree  aauu  
ppuubblliicc  eett  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  eennvveerrss  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  àà  aassssuummeerr  sseeuull  ll''eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  qquu''iill  oorrggaanniissee,,  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  nnéécceessssaaiirreess,,  aaiinnssii  
qquuee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeessttiinnééeess  àà  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppuubblliicc  ddoonntt  llaa  pprréésseennccee  eesstt  jjuussttiiffiiééee  ppaarr  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoonnssiiddéérrééee..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd''ooccccuuppaattiioonn..  TToouutt  mmaannqquueemmeenntt  
ddûûmmeenntt  ccoonnssttaattéé  àà  uunnee  sseeuullee  ddee  cceess  ccllaauusseess,,  eennttrraaîînneerraaiitt  ll''aannnnuullaattiioonn  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd''ooccccuuppaattiioonn  ssaannss  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  pprreennddrree  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  uuttiilleess  ppoouurr  qquuee  ssooiieenntt  rreessppeeccttééeess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  aapppplliiccaabblleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  eett  
nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  pprréécciissééeess  aauu  cchhaappiittrree  AA  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt..  IIll  ss’’eennggaaggee  àà  aapppplliiqquueerr  ssaannss  rreessttrriiccttiioonn  nnii  rréésseerrvvee  lleess  ddeemmaannddeess  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreenntteess  aauuttoorriittééss  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  ((PPllaann  VViiggiippiirraattee,,  eettcc……))..  
AAuu  pplluuss  ttaarrdd  33  MMooiiss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  dd''oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  aaddrreesssseerr  uunn  ddoossssiieerr  eenn  ttrrooiiss  eexxeemmppllaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  ll''oobbtteennttiioonn  ddee  
ll''aauuttoorriissaattiioonn  dd''oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc..  ((VVooiirr  llee  ppaarraaggrraapphhee  CC  ppoouurr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  dd''oorrddrree  pprraattiiqquuee  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee))..  
PPoouurr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  ttyyppee  ««eexxppoossiittiioonnss»»,,  iill  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr,,  aauu  mmooiinnss  jjuussqquu''àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  aauu  ppuubblliicc  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  ppaarr  uunn  cchhaarrggéé  ddee  ssééccuurriittéé  
aaggrréééé  ddûûmmeenntt  qquuaalliiffiiéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  TT66&&22  ddee  ll''aarrrrêêttéé  dduu  1111  jjaannvviieerr  22000000..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  nnee  ppoouurrrraa  ttiirreerr  aarrgguummeenntt  ddee  llaa  nnoonn  oobbtteennttiioonn  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  ddiittss  aaggrréémmeennttss  oouu  aauuttoorriissaattiioonnss  ppoouurr  rrééssiilliieerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd''ooccccuuppaattiioonn..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  rreeccoonnnnaaîîtt  aavvooiirr  llaa  pplleeiinnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquuaanntt  àà  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr  lleess  ssuurrffaacceess  qquuii  lluuii  ssoonntt  lloouuééeess..  
IIll  pprreenndd  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  ssoocciiééttééss  qquu''iill  eemmppllooiiee,,  ppoouurr  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  rrèègglleess  dd''hhyyggiièènnee,,  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddee  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  
cchhaannttiieerrss  eenn  uuttiilliissaanntt  ddeess  eennggiinnss  éélléévvaatteeuurrss,,  nnaacceelllleess  oouu  éécchhaaffaauuddaaggeess  ((AApppplliiccaattiioonn  dduu  PPllaann  ddee  PPrréévveennttiioonn))..  
SSeess  oobblliiggaattiioonnss  ddéébbuutteenntt  eett  pprreennnneenntt  ffiinn  sseelloonn  lleess  ddaatteess  rreetteennuueess  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn..  LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ppaarrttiicciippeerr  oouu  ssee  ffaaiirree  rreepprréésseenntteerr  aauuxx  
rrééuunniioonnss  oorrggaanniissééeess  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»  oouu  ddeess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ccoonncceerrnnaanntt  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ssaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  EEXXPPOOSSAANNTTSS  
DD''uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  aauurraa  ttoouuttee  lliibbeerrttéé  ppoouurr  ccoonnttrraacctteerr  aavveecc  ttoouutteess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  ddééssiirraanntt  eexxppoosseerr  oouu  ppaarrttiicciippeerr  ddee  ttoouutt  aauuttrree  mmaanniièèrree  
àà  ll''aanniimmaattiioonn  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  ééttaanntt  pprréécciisséé  qquu''iill  ss''eennggaaggee  àà  vveeiilllleerr  aauu  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess..  
PPrrééaallaabblleemmeenntt  àà  ll''eennttrrééee  ddeess  eexxppoossaannttss  ssuurr  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,    llee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  lleess  iinnffoorrmmeerr  eenn  ddééttaaiillss  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddeess  
nnoorrmmeess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  qquu’’iillss  ddeevvrroonntt  rreessppeecctteerr  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  ddee  lleeuurr  pprréésseennccee  ssuurr  llee  ssiittee..  
IIll  ss’’eennggaaggee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  22  MMooiiss  aavvaanntt  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  lleess  ddooccuummeennttss  ««GGuuiiddee  ddee  ll’’EExxppoossaanntt  »»  eett  ««CCaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  hhyyggiièènnee»»  ppoouurr  lleess  eexxppoossaannttss  ccoonncceerrnnééss..    IIll  
ddeevvrraa  eenn  oouuttrree  ccoommmmuunniiqquueerr  àà  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  iinntteerrvveennaanntteess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ((eexxppoossaannttss  eett  pprreessttaattaaiirreess))  llee  ««PPllaann  ddee  pprréévveennttiioonn»»  ddee  llaa  SSPPLL  
AALLPPEEXXPPOO..  
RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEE  PPUUBBLLIICC  EETT  LLEESS  FFOOUURRNNIISSSSEEUURRSS  
DD''uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  pprreennddrree  ttoouutteess  mmeessuurreess  uuttiilleess  aaffiinn  qquuee  llee  ppuubblliicc  ssee  rreennddaanntt  àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  dduu  ««PPrreenneeuurr»»  eett  
ddeess  eexxppoossaannttss  ssooiieenntt  tteennuuss  iinnffoorrmmééss  eett  rreessppeecctteenntt  ttoouutteess  mmeessuurreess  qquuee  lluuii--mmêêmmee  eett//oouu  llee  BBaaiilllleeuurr  pprreennddrroonntt  ppoouurr  aassssuurreerr  ll''hhyyggiièènnee  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  
aanniimmaauuxx  eett  ddeess  bbiieennss  ssuurr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  dduu  bbââttiimmeenntt  eett  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  eenn  bboonn  ééttaatt  lleess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..  
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BB..33  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  EEXXPPOOSSAANNTTSS  
LL''eexxppoossaanntt  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  ssttrriicctteemmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddeess  ddiifffféérreennttss  CCaahhiieerrss  ddeess  CChhaarrggeess..  
LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  qquu''iillss  ssooiieenntt  aauuttoorriissééss  oouu  ssoouummiiss  àà  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddooiivveenntt  êêttrree  aacchheevvééss  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  vviissiittee  ddee  rréécceeppttiioonn  ppaarr  llee  CChhaarrggéé  ddee  SSééccuurriittéé..  
LLeess  eexxppoossaannttss  ppoouurrvvuuss  ddee  ssttaannddss  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddeevvrroonntt  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  aauu  CChhaarrggéé  ddee  ssééccuurriittéé  uunn  ddoossssiieerr  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  22  MMooiiss  aavvaanntt  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
LLeess  ddééccllaarraattiioonnss  eett  ddeemmaannddeess  dd''aauuttoorriissaattiioonn  pprréévvuueess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ««GGuuiiddee  ddee  ll’’EExxppoossaanntt»»  ddeevvrroonntt  êêttrree  aaddrreessssééeess  11  MMooiiss  aavvaanntt  ll''oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  aauu  
CChhaarrggéé  ddee  ssééccuurriittéé  ssooiitt  ppaarr  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ssooiitt  ppaarr  ll''eexxppoossaanntt..  
  
BB..  44  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDUU  CCHHAARRGGEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
SSoouuss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll''oorrggaanniissaatteeuurr,,  llee  CChhaarrggéé  ddee  SSééccuurriittéé  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ::  DD’’ééttuuddiieerr  llee  ddoossssiieerr  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  
rrééddaaccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ssééccuurriittéé  vviisséé  aauu  cchhaappiittrree  CC..DDee  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  ppaarr  ll''oorrggaanniissaatteeuurr  lleess  pprreessccrriippttiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  DDee  rreennsseeiiggnneerr  eett  ccoonnsseeiilllleerr  
lleess  eexxppoossaannttss  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ddee  ssééccuurriittéé  àà  pprreennddrree  ppoouurr  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss..  DDee  ccoonnttrrôôlleerr,,  ddèèss  llee  ddéébbuutt  dduu  mmoonnttaaggee  ddeess  ssttaannddss  eett  jjuussqquu''àà  llaa  ffiinn  ddee  
ll''oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc,,  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé..  DD''eexxaammiinneerr  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  eett  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ddeess  mmaacchhiinneess  eenn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  ddee  ddéétteenniirr  llaa  lliissttee  
ddeess  ssttaannddss  ddaannss  lleessqquueellss  ssee  ssiittuueenntt  cceess  mmaacchhiinneess..  DDee  ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  éévveennttuueellss  ssttaannddss  àà  ééttaaggee  oonntt  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ddee  ssoolliiddiittéé  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé..  
DD''iinnffoorrmmeerr  eenn  tteemmppss  uuttiillee,,  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ddaannss  ll''aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  DDee  tteenniirr  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  sseeccoouurrss,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll''iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  rraaddiiooaaccttiivveess,,  àà  ll''eemmppllaacceemmeenntt  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  vviisséé  àà  llaa  sseeccttiioonn  VVIIII  eett  àà  llaa  sseeccttiioonn  XX  ((iinnssttaallllaattiioonnss  aauu  ggaazz,,  iinnssttaallllaattiioonnss  
ssoouummiisseess  àà  ddééccllaarraattiioonn  oouu  aauuttoorriissaattiioonn))  eett  àà  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  zzoonneess  ccoommpprreennaanntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ssttaannddss  uuttiilliissaanntt  ddeess  bboouutteeiilllleess  dd''hhyyddrrooccaarrbbuurreess  lliiqquuééffiiééss..  DDee  ssiiggnnaalleerr  àà  
ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  oouu  aauu  ««BBaaiilllleeuurr»»  lleess  ffaaiittss  ooccccaassiioonnnnééss  ppaarr  lleess  aauuttrreess  eexxppllooiittaattiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ((rreessttaauurraannttss,,  bbaarrss……))  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’aaffffeecctteerr  llee  nniivveeaauu  
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  eenn  ccoouurrss..  DD''eexxaammiinneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  vviissiitteess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  mmooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  oonntt  ééttéé  ccoorrrreecctteemmeenntt  
rrééaalliissééeess..  DDee  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  pprréésseennccee  eett  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé..  DDee  ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  nnee  ssoonntt  ppaass  
nneeuuttrraalliissééss  ppaarr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  pprroopprreess  àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  DD''aassssuurreerr  uunnee  pprréésseennccee  ppeerrmmaanneennttee  ppeennddaanntt  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  DDee  rrééddiiggeerr  uunn  
rraappppoorrtt  ffiinnaall  rreellaattiiff  aauu  rreessppeecctt  ddee  ll''aarrrrêêttéé  dduu  1111  jjaannvviieerr  22000000  eett  ddeess    pprreessccrriippttiioonnss  ddee  ll''aauuttoorriittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  CCee  rraappppoorrtt  eesstt  ttrraannssmmiiss  aavvaanntt  ll''oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc,,  
ssiimmuullttaannéémmeenntt  àà  ll''oorrggaanniissaatteeuurr  eett  aauuxx  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess  lliieeuuxx..  CCee  rraappppoorrtt  pprreenndd  ppoossiittiioonn  qquuaanntt  àà  ll''ooppppoorrttuunniittéé  dd''oouuvvrriirr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  aauu  ppuubblliicc,,  eett  eesstt  
tteennuu  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppaarr  ll''oorrggaanniissaatteeuurr..  CCee  rraappppoorrtt  ccoommppllèèttee  llaa  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  vviissééee  aauu  cchhaappiittrree  CC  dduu  pprréésseenntt  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess..    
  
  

CC..  DDEEMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  
  

CC..11  DDEEMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  
LL''aauuttoorriissaattiioonn  dd''oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc  ddeess  eexxppoossiittiioonnss,,  ssaalloonnss  oouu  aauuttrreess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eesstt  ddéélliivvrrééee  ppaarr  llee  MMaaiirree  ddee  GGRREENNOOBBLLEE  aapprrèèss  aavviiss  ddee  llaa  SS//CCoommmmiissssiioonn  
DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  SSééccuurriittéé  EERRPP//IIGGHH..  AA  ppaarrttiirr  ddeess  éélléémmeennttss  ffoouurrnniiss  ppaarr  llee  ««PPrreenneeuurr»»,,  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  aaddrreesssséé,,  aapprrèèss  aaccccoorrdd,,  aauuxx  aauuttoorriittééss  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppaarr  llee  CChhaarrggéé  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  CCee  ddoossssiieerr  ttrrèèss  pprréécciiss  qquuaanntt  àà  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennttss  ssttaannddss  sseerraa  ccoossiiggnnéé  ppaarr  
ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  eett  llee  cchhaarrggéé  ddee  ssééccuurriittéé..  
33  MMooiiss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  dd''eennttrrééee  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  aaddrreesssseerr  aauu  BBaaiilllleeuurr  oouu  àà  lluuii  rreemmeettttrree  eenn  mmaaiinnss  pprroopprreess  ccoonnttrree  rreeççuu,,  uunn  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  
dd''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  qquu''iill  oorrggaanniissee..  
LL''oobbjjeett  ddee  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  sseerraa  ddee  vvéérriiffiieerr  ssii  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  qquuii  yy  sseerroonntt  ddééccrriittss  eennttrreenntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  aauuttoorriissééss..  
LLaa  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  pprroojjeettééee..  EEllllee  ccoommppoorrtteerraa  ttoouuss  ddooccuummeennttss  ééccrriittss  eett  ggrraapphhiiqquueess  ppeerrmmeettttaanntt  
uunnee  ppaarrffaaiittee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  eett  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  llaa  lliissttee  ssooiitt  lliimmiittaattiivvee  ::  
LLaa  nnaattuurree  eett  llaa  nnoommeennccllaattuurree  ssuucccciinnccttee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  ssoonn  iimmppllaannttaattiioonn,,  llaa  ssuurrffaaccee  bbrruuttee  ooccccuuppééee,,  llaa  ssuurrffaaccee  rréésseerrvvééee  aauuxx  aallllééeess  ddee  cciirrccuullaattiioonn,,  llee  ttyyppee  ddee  ppuubblliicc  
aatttteenndduu  ((ggrraanndd  ppuubblliicc  oouu  ssttrriicctteemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell)),,  lleess  ddaatteess  eett  hhoorraaiirreess  dd''oouuvveerrttuurree  eett  ddee  ffeerrmmeettuurree  aauu  ppuubblliicc,,  lleess  ddaatteess  eett  hhoorraaiirreess  ddee  mmoonnttaaggeess  eett  ddéémmoonnttaaggeess,,  llee  
nnoommbbrree  ddee  vviissiitteeuurrss  aatttteenndduuss  ((eessttiimmaattiioonn)),,  lleess  ppllaannss  eenn  44  eexxeemmppllaaiirreess  ffaaiissaanntt  aappppaarraaîîttrree  lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  aamméénnaaggeemmeennttss  iinnttéérriieeuurrss  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  eessttrraaddeess,,  
ggrraaddiinnss,,  ttrriibbuunneess  oouu  ppooddiiuummss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aavveecc  ccaallccuull  ddee  ll''eeffffeeccttiiff,,  lleess  ssttaannddss  ppaarrttiiccuulliieerrss  tteellss  qquuee  ggrraannddee  ssuurrffaaccee  cclloossee,,  nniivveeaauu  ddee  ssuurréélléévvaattiioonnss……,,  lleess  ssttaannddss  ddee  vveennttee  ddee  
bbooiissssoonnss  oouu  ddee  nnoouurrrriittuurree,,  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ccuuiissssoonn,,  lleess  cciirrccuullaattiioonnss,,  lleess  aaccccèèss,,  lleess  ddééggaaggeemmeennttss,,  lleess  éévveennttuueellss  aamméénnaaggeemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss  aavveecc  iinnddiiccaattiioonn  ddee  lleeuurr  
uuttiilliissaattiioonn..  
LL''eennsseemmbbllee  ddeess  ddooccuummeennttss  ddééffiinniissssaanntt  ll''iimmppllaannttaattiioonn  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddeevvrraa  êêttrree  rrééaalliisséé  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ffoonnddss  ddee  ppllaannss  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
LLoorrssqquuee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoommppoorrttee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccllaassssééeess  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ffoouurrnniirr  uunn  ddoossssiieerr  ccoommppoorrttaanntt  lleess  éélléémmeennttss  tteecchhnniiqquueess  nnéécceessssaaiirreess  àà  
ll''eexxaammeenn  ddee  cceett  aamméénnaaggeemmeenntt..  
LLee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ddiissppoosseerraa  ddee  1100  jjoouurrss  ccaalleennddaaiirreess  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  sseess  oobbsseerrvvaattiioonnss  éévveennttuueelllleess..  CCee  
ddééllaaii  ppoouurrrraa  êêttrree  pprroorrooggéé  ddee  88  jjoouurrss  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ccoommpplleexxiittéé  dduu  ddoossssiieerr..  
EEnn  ccaass  dd''aaccccoorrdd  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»,,  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  aaddrreesssséé  aauuxx  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppaarr  llee  CChhaarrggéé  ddee  SSééccuurriittéé..  
AAuu  pplluuss  ttaarrdd  22  MMooiiss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  dd''eennttrrééee  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ppaarrvveennuuee  àà  llaa  SS//CCoommmmiissssiioonn  
DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  SSééccuurriittéé  ppoouurr  aavviiss..  
LLaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  cceess  ddoossssiieerrss  eett  ppllaannss  ddaannss  cceess  ddééllaaiiss  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  aauu  ««BBaaiilllleeuurr»»  ppoouurr  rreemmpplliirr  sseess  oobblliiggaattiioonnss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  vviiss--àà--vviiss  dduu  ««PPrreenneeuurr»»..  LLee  ««PPrreenneeuurr»»  
ssuuppppoorrtteerraa  sseeuull  ttoouutteess  ccoonnssééqquueenncceess  ddiirreecctteess  oouu  iinnddiirreecctteess  qquuee  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeessddiittss  ddééllaaiiss  ppoouurrrraaiitt  ooccccaassiioonnnneerr..  LLee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ccoommmmuunniiqquueerraa  aauu  ««PPrreenneeuurr»»  lleess  
ddéécciissiioonnss  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddèèss  rréécceeppttiioonn,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ddee  nnoottiiffiieerr  aauuxx  eexxppoossaannttss  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr  llaa  SS//CCoommmmiissssiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  
SSééccuurriittéé..  LLee  ««PPrreenneeuurr»»  sseerraa  aassssiissttéé  ppeennddaanntt  llee  ppaassssaaggee  ddee  llaa  SS//CCoommmmiissssiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  SSééccuurriittéé  dd''uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  qquuii  sseerraa  eenn  ppoosssseessssiioonn  
dduu  RReeggiissttrree  ddee  SSééccuurriittéé  dduu  bbââttiimmeenntt..  
  
CC..22  DDEEMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  AASSPPEECCTTSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
SSii  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  eesstt  ssoouummiissee  àà  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO,,  llee  ""PPrreenneeuurr""  ss''eennggaaggee  àà  eeffffeeccttuueerr  uunnee  ddeemmaannddee  22  MMooiiss  aavvaanntt  llaa  
ddaattee  pprréévvuuee  dd''eennttrrééee  ddaannss  lleess  lliieeuuxx..  CCeettttee  ddeemmaannddee  sseerraa  aaccccoommppaaggnnééee  dd''uunn  ddeessccrriippttiiff  ddééttaaiilllléé  ddee  ll''aamméénnaaggeemmeenntt,,  ddeess  ppllaannss  rreellaattiiffss  àà  cceess  ttrraavvaauuxx  eett  dduu  nnoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee  
aassssuurraanntt  llaa  mmaaîîttrriissee  dd''œœuuvvrree  eett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceess  ttrraavvaauuxx..  
DDaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  1155  jjoouurrss  ccaalleennddaaiirreess  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee,,  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ffeerraa  ppaarrvveenniirr  ppaarr  ééccrriitt  ssaa  ddéécciissiioonn..  LLaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssee  rréésseerrvvee  
dd’’aacccceepptteerr  oouu  rreeffuusseerr  qquu’’uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  ssooiitt  rrééaalliisséé  eett  aauurraa  ttoouuttee  lliibbeerrttéé  ddee  rrééccuusseerr  ttoouuttee  eennttrreepprriissee  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  ««PPrreenneeuurr»»..  
SSoonntt  ssoouummiiss  àà  aauuttoorriissaattiioonn  ::  LLeess  ttrraavvaauuxx  rreellaattiiffss  aauuxx  aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee  eett  ccoonndduuiittss  ddee  ffuummééeess..  TToouutteess  uuttiilliissaattiioonnss  ddeess  mmuurrss  eett  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  ssttrruuccttuurree,,  lleess  
ttrraanncchhééeess  ppoouurr  ccaannaalliissaattiioonnss..  DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  ttoouutteess  iinnssttaallllaattiioonnss  mmeettttaanntt  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  eett  tteecchhnniiqquueess  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  uuttiilliissééss  ppoouurr  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  
tteemmppoorraaiirreess..  
LLeess  ddeemmaannddeess  tteecchhnniiqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  fflluuiiddeess,,  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  pprreessttaattiioonn  pprréévvuuee  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  ssoouummiisseess  àà  aauuttoorriissaattiioonn..  
TToouutteeffooiiss  eelllleess  ddeevvrroonntt  êêttrree  ccoommmmuunniiqquuééeess  àà  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  aauu  pplluuss  ttaarrdd  1155  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  mmoonnttaaggee,,  cceeccii  aaffiinn  dd’’aavveerrttiirr  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ddeess  iimmppoossssiibbiilliittééss  
tteecchhnniiqquueess  lliiééss  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss..  LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ssee  rréésseerrvvaanntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoommpplléétteerr  sseess  ddeemmaannddeess  aauu  pplluuss  ttaarrdd  4488hh  aavvaanntt  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
  

DD..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  --  TTRRAAVVAAUUXX  
  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  rreeccoonnnnaaîîtt  aauu  ««BBaaiilllleeuurr»»  llee  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  eeffffeeccttuueerr  ttoouuss  ttrraavvaauuxx  qquu''iill  jjuuggeerraaiitt  nnéécceessssaaiirree  dd''eennttrreepprreennddrree  ssuurr  llee  ssiittee  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
dd''ooccccuuppaattiioonn,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee,,  ssaauuff  aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess,,  cceess  ttrraavvaauuxx  nn''aaiieenntt  ppaass  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  ddee  rréédduuiirree  lleess  ssuurrffaacceess  iinnttéérriieeuurreess  oouu  eexxttéérriieeuurreess  tteelllleess  
qquuee  ddééffiinniieess  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd''ooccccuuppaattiioonn..  SSii  ddee  tteellss  ttrraavvaauuxx  aavvaaiieenntt  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  ddee  mmooddiiffiieerr  uunn  ppllaann,,  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  eenn  iinnffoorrmmeerr  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ppaarr  
ééccrriitt  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss  eett  àà  lluuii  ccoommmmuunniiqquueerr  lleess  ppllaannss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  mmiiss  àà  jjoouurr..  
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EE..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  
  
EE..11  GGEENNEERRAALLIITTEESS  
TToouutt  aamméénnaaggeemmeenntt  sseerraa  rrééaalliisséé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleess  ddee  ll''aarrtt,,  eett  aauuxx  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ffiigguurraanntt  ddaannss  llee  pprréésseenntt  CCaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess..  PPeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dd''ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssiittee  
llee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  nn''aamméénnaaggeerr  eett  àà  nn''uuttiilliisseerr  llee  ssiittee  qquuee  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll''iinnssttaallllaattiioonn,,  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  eett  dduu  ddéémmoonnttaaggee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  llee  ttoouutt  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  tteerrmmeess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd''ooccccuuppaattiioonn..  IIll  ss''iinntteerrddiitt  dd''eennttrreepprreennddrree  oouu  ddee  llaaiisssseerr  eennttrreepprreennddrree  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  oouu  ddee  ffaaiirree  
ffoonnccttiioonnnneerr  oouu  llaaiisssseerr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ttoouutt    
ééqquuiippeemmeenntt  qquuii  ssooiitt  ddee  nnaattuurree  àà  ttrroouubblleerr,,  iinnccoommmmooddeerr,,  iinnqquuiiéétteerr  oouu  ppoorrtteerr  pprrééjjuuddiiccee  aauu  ««BBaaiilllleeuurr»»  oouu  àà  ddeess  ttiieerrss  ddee  qquueellqquuee  mmaanniièèrree  qquuee  ccee  ssooiitt..  LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ddeevvrraa  
aattttiirreerr  ll''aatttteennttiioonn  ddeess  eexxppoossaannttss  eett  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  ssuurr  lleess  oobblliiggaattiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lliiaaiissoonnss  rraaddiiooss..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''iinntteerrddiitt  ddee  rrééaalliisseerr  oouu  ddee  llaaiisssseerr  rrééaalliisseerr  ttoouutt  ppeerrcceemmeenntt  oouu  ccoollllaaggee  ttaanntt  ssuurr  lleess  ssoollss  qquuee  ssuurr  ttoouutt  aauuttrree  éélléémmeenntt  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  IIll  ss''eennggaaggee  àà  iinnffoorrmmeerr  
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ddee  ttoouuttee  ddééttéérriioorraattiioonn  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuurrvveennuu  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dd''ooccccuuppaattiioonn..  DD''aauuttrree  ppaarrtt,,  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ttoouuss  
ttrraavvaauuxx  ttoouucchhaanntt  àà  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  bbââttiimmeennttss  eett  ddee  cciirrccuulleerr  ssuurr  lleess  ttooiittuurreess..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  lliieeuuxx  aaffffeeccttééss  àà  uunn  uussaaggee  ccoolllleeccttiiff  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll''aacccceessssiibbiilliittéé  ddeess  hhaannddiiccaappééss  eett  
llee  ttaabbaaggiissmmee..  IIll  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ddoommmmaaggeess  ddiirreeccttss  eett//oouu  iinnddiirreeccttss  ssuubbiiss  ppaarr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee,,  aanniimmaall  oouu  bbiieenn  ssee  ttrroouuvvaanntt  hhoorrss  dduu  ssiittee  mmaaiiss  ddoonntt  iill  ppoouurrrraa  êêttrree  ddéémmoonnttrréé  
qquu''iillss  aauurroonntt  ééttéé  ooccccaassiioonnnnééss  ppaarr  lluuii--mmêêmmee,,  uunn  eexxppoossaanntt,,  uunnee  ppeerrssoonnnnee,,  uunn  aanniimmaall  oouu  uunn  bbiieenn  aaggiissssaanntt  ppoouurr,,  oouu  ééttaanntt  ssoouuss  llaa  ggaarrddee  ddee  ll''uunn  ddeeuuxx,,  eett  ddoonntt  llee  ««PPrreenneeuurr»»  
mmoottiivvee,,  aaddmmeett  oouu  aauuttoorriissee  llaa  pprréésseennccee  ssuurr  llee  ssiittee..  
TToouutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  oouu  ppeerrssoonnnnee  mmaannddaattééee  ppaarr  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  ttoouutteess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  jjuuddiicciiaaiirreess  aauurroonntt  llee  lliibbrree  aaccccèèss  aauu  ssiittee,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  
ddeevvaanntt  pprreennddrree  ttoouuttee  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  lleeuurr  mmiissssiioonn..  
  
EE..22  AACCTTIIVVIITTEESS  PPRREEVVUUEESS  PPOOUURR  LLEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  
PPeeuuvveenntt  êêttrree  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouutt  ««PPrreenneeuurr»»  aavveecc  lleeqquueell  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ddéécciiddeerraa  ddee  ccoonnttrraacctteerr  uunn  eennggaaggeemmeenntt,,  eenn  vvuuee  ddee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  ddee  llaa  SSPPLL  
AALLPPEEXXPPOO  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprréésseenntt  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ::  LLeess  hhaallllss  dd’’eexxppoossiittiioonnss  eett  lleeuurrss  aannnneexxeess,,  lleess  ssaalllleess  ddee  ccoonnfféérreenncceess,,  ddee  rrééuunniioonnss  ddeess  eessppaacceess  11996688  eett    dd’’AAllppeess  
CCoonnggrrèèss,,  lleess  llooccaauuxx  sseerrvvaanntt  àà  ll’’aaccccuueeiill..  
SSoonntt  eexxcclluueess  ddeess  ssuurrffaacceess  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  lloouuééss  ::  LLeess  zzoonneess  eexxttéérriieeuurreess  aappppeellééeess  ppéérriimmèèttrree  ddee  ssééccuurriittéé,,  rrééppuuttééeess  nnoonn  ccoonnssttrruuccttiibblleess,,  lleess  llooccaauuxx  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  
sseerrvviiccee,,  llee  ppoossttee  ddee  ssééccuurriittéé……,,    lleess  vvooiieess  ddee  cciirrccuullaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess,,  lleess  eessppaacceess  vveerrttss,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  llooccaauuxx  tteecchhnniiqquueess  eett  bbuurreeaauuxx..  
LLeess  bbââttiimmeennttss  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssoonntt  uuttiilliissaabblleess  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ttyyppeess  TTLLNN  aavveecc  ppoouurr  ll’’eessppaaccee  11996688  eett  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  uunniiqquueemmeenntt  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  aassssiissee..  
DDaannss  lleess  HHaallllss  eett  ssuurr  lleess  eexxttéérriieeuurrss,,  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  ssuurr  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn..  

  
EE..33  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  
LLoorrssqquu''uunn  hhaallll  dd''eexxppoossiittiioonn  nn''eesstt  ppaass  uuttiilliisséé  eenn  ttoottaalliittéé,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  àà  ll''oobblliiggaattiioonn  dd''iinnssttaalllleerr  eenn  lliimmiittee  ddee  ssuurrffaaccee  nnoonn  ooccccuuppééee,,  ssooiitt  uunnee  ccllooiissoonn  ddee  ttyyppee  ssttaanndd  ((MM33)),,    ssooiitt  
ttoouutt  aauuttrree  oobbssttaaccllee  pphhyyssiiqquuee  ((rriiddeeaauuxx  ttoouuttee  hhaauutteeuurr,,  bbaarrrriièèrreess  ……))  ssaacchhaanntt  qquuee  llaa  ssttaabbiilliittéé  mmééccaanniiqquuee  ddee  cceettttee  ccllooiissoonn  ddooiitt  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  rrééssiisstteerr  àà  llaa  ppoouussssééee  dduu  ppuubblliicc..  
CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  nnee  ddooiitt  ppaass  aavvooiirr  ppoouurr  eeffffeett  ddee  ddiimmiinnuueerr  llee  nnoommbbrree  eett  llaa  llaarrggeeuurr  ddeess  ddééggaaggeemmeennttss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ll''eeffffeeccttiiff  dduu  ppuubblliicc  aaddmmiiss..  
LLoorrssqquu’’uunn  hhaallll  dd’’eexxppoossiittiioonn  eesstt  ooccccuuppéé  ppaarr  pplluussiieeuurrss  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  aassssuurreerraa  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  eett  nnoottaammmmeenntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  aallllééeess  
ddee  cciirrccuullaattiioonnss..  QQuuaanndd  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  eesstt  eenn  mmoonnttaaggee  oouu  eenn  ddéémmoonnttaaggee  ppeennddaanntt  qquuee  ll’’aauuttrree  eesstt  oouuvveerrttee  aauu  ppuubblliicc  ddaannss  llee  mmêêmmee  bbââttiimmeenntt,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ddee  llaa  
mmaanniiffeessttaattiioonn  eenn  mmoonnttaaggee  ddooiitt  pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppoouurr  qquuee  rriieenn  nnee  vviieennnnee  ppeerrttuurrbbeerr  ll’’oorrddrree  eett  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppuubblliicc  ((bbrruuiittss,,  ccoouurraannttss  dd’’aaiirr,,  ddééggaaggeemmeennttss,,  
aaccccèèss  aauuxx  ffaaççaaddeess  eett  aauu  mmooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss))..  
  
EE..44  CCAALLCCUULL  DDEE  LL''EEFFFFEECCTTIIFF  PPUUBBLLIICC  TTHHEEOORRIIQQUUEE  
LLaa  ddeennssiittéé  tthhééoorriiqquuee  dduu  ppuubblliicc  aaddmmiiss  ppoouurr  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  ttyyppee  eexxppoossiittiioonn  ((TT))  eesstt  ccaallccuullééee  àà  rraaiissoonn  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  ppaarr  mm²²  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  bbrruuttee  ddeess  llooccaauuxx  aauuxxqquueellss  iill  aa  
aaccccèèss  eett  eenn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee  êêttrree  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  llee  nnoommbbrree  eett  llaa  llaarrggeeuurr  ddeess  ddééggaaggeemmeennttss  ooffffeerrttss  ppaarr  cchhaaqquuee  bbââttiimmeenntt..  CCeettttee  ddeennssiittéé  eesstt  llaa  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  
ttyyppee  rreessttaauurraattiioonn  aassssiissee  ((NN))..  PPoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoonnfféérreenncceess  oouu  rrééuunniioonnss  ((LL)),,  llaa  ddeennssiittéé  tthhééoorriiqquuee  dduu  ppuubblliicc  ssee  ddéétteerrmmiinnee  ssooiitt  ppaarr  llee  nnoommbbrree  ddee  ssiièèggeess  eexxiissttaannttss  ddaannss  lleess  
ssaalllleess  ééqquuiippééeess,,  ssooiitt  11  ppeerrssoonnnnee  ppaarr  mm²²  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ttoottaallee  ppoouurr  lleess  ssaalllleess  iinnssttaallllééeess  ddaannss  lleess  hhaallllss,,  ssooiitt  33  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  mm²²  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ttoottaallee  ddee  llaa  ssaallllee  ppoouurr  lleess  
ppeerrssoonnnneess  aassssiissttaanntt  àà  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ssaannss  ddiissppoosseerr  ddee  ssiièèggeess  oouu  ddee  bbaannccss..  
  
EE..55  AALLLLEEEESS  DDEE  CCIIRRCCUULLAATTIIOONNSS    
AALLLLEEEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE    
CCee  ssoonntt  lleess  aallllééeess  ddeesssseerrvvaanntt  lleess  ssoorrttiieess  ddee  sseeccoouurrss..  LLeeuurr  llaarrggeeuurr  ddeevvrraa  ccoorrrreessppoonnddrree  àà  llaa  llaarrggeeuurr  ddee  ppoorrttee  qquu’’eellllee  ddeesssseerrvvee..  33mm  ppoouurr  lleess  ppoorrtteess  ddee  33  oouu  44  UUPP  ((UUnniittéé  ddee  
PPaassssaaggee))  eett  66mm  ppoouurr  lleess  ppoorrtteess  ssuuppéérriieeuurreess  àà  44UUPP..  DDeess  aallllééeess  ddee  ssééccuurriittéé  aappppeellééeess  ««VVoolluummeess  LLiibbrreess»»  oonntt  ééttéé  ddééffiinniieess  ddaannss  lleess  hhaallllss  dd’’eexxppoossiittiioonnss  ((99mm  oouu  66mm))..  CCeess  
aallllééeess  ssoonntt  mmaattéérriiaalliissééeess  eenn  cchhaarrppeennttee  ppaarr  ddeess  ééccrraannss  ddee  ccaannttoonnnneemmeennttss  eett  ffiigguurreenntt  ccllaaiirreemmeenntt  ssuurr  lleess  ppllaannss  oorrggaanniissaatteeuurrss..  CCeess  aallllééeess  nnee  ppeeuuvveenntt  eenn  aauuccuunn  ccaass  êêttrree  
ddééccaallééeess,,  eett  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoommppoorrtteerr  aauuccuunn  mmaattéérriieell  oouu  aamméénnaaggeemmeenntt..    
AALLLLEEEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  EETT  SSEECCOONNDDAAIIRREESS  
LLaa  llaarrggeeuurr  mmiinniimmaallee  ddeess  aallllééeess  pprriinncciippaalleess  eesstt  ddee  22mm4400  eett  ddee  11mm8800  ppoouurr  lleess  aallllééeess  sseeccoonnddaaiirreess..  EEnn  aauuccuunn  ccaass  llaa  llaarrggeeuurr  dd''uunnee  aallllééee  ddaannss  lleess  ssuurrffaacceess  dd’’eexxppoossiittiioonnss  nnee  
ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  11mm8800..  EElllleess  ddooiivveenntt  êêttrree  ddiissppoossééeess,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee,,  aauuxx  aabboorrddss  ddeess  ppootteeaauuxx  ssuurr  lleessqquueellss  ssoonntt  iimmppllaannttééss  lleess  mmooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  ((RRIIAA,,  
EExxttiinncctteeuurrss……))..  LLeess  ddéénniivveellllaattiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoommppeennssééeess  ssooiitt  ppaarr  ddeess  ppllaannss  iinncclliinnééss  ddee  ffaaiibbllee  ppeennttee  ((1100%%))  ssooiitt  ppaarr  ddeess  vvoollééeess  ddee  mmaarrcchheess  ddoonntt  llee  nneezz  ddee  mmaarrcchhee  eesstt  
ssiiggnnaalléé..  LLeess  oobbssttaacclleess  tteellss  qquuee  ttuuyyaauuxx,,  ccââbblleess  ddiissppoossééss  ssuurr  llee  ssooll  ddooiivveenntt  êêttrree  rreeccoouuvveerrttss  ppaarr  ddeess  pprrootteeccttiioonnss  ddee  ttyyppee  ««ppoonnttss»»,,  llaa  ccoouulleeuurr  ddee  mmooqquueettttee  rreeccoouuvvrraanntt  lleess  
ddiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  ddiifffféérreennttee  ddee  cceellllee  ddee  ll''aallllééee..  
GGAALLEERRIIEE  DDEE  LLIIAAIISSOONN  ««OOUUEESSTT»»,,  PPAASSSSEERREELLLLEE  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  //  EESSPPAACCEE  11996688  
LLaa  ggaalleerriiee  ddee  lliiaaiissoonn  eett  llaa  ppaasssseerreellllee  ddeess  eessppaacceess  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  eett  PPeellvvoouuxx  ssoonntt  ddeess  cciirrccuullaattiioonnss..  AA  ccee  ttiittrree  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aamméénnaaggééeess..  
GGEESSTTIIOONN  DDEESS  SSOORRTTIIEESS  
LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ssoorrttiieess  ((oouuvveerrttuurreess  eett  ffeerrmmeettuurreess))  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  llee  ««PPrreenneeuurr»»..  IIll  eesstt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ««PPrreenneeuurr»»  ddee  
ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  ppoorrtteess  ssooiieenntt  àà  llaa  lliibbrree  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc  ppeennddaanntt  lleess  hheeuurreess  dd''oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  LLeess  ppoorrtteess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffeerrmmééeess  nnoonn  vveerrrroouuiillllééeess  eett  
ddaannss  ccee  ccaass  eelllleess  ddooiivveenntt  ppoouuvvooiirr  êêttrree  oouuvveerrtteess  àà  llaa  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé..  LLeess  cchhaaîînneess  vveerrtteess  eett  bbllaanncchheess  aavveecc  ddiissppoossiittiiff  ssééccaabbllee  ssoonntt  aauuttoorriissééeess..  
IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  mmooddiiffiieerr  llaa  ccoouulleeuurr  ddeess  ppoorrtteess..  
  
EE..66  AAIIRREESS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEESS  
IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ssttoocckkeerr  ddeess  mmaattiièèrreess  iinnffllaammmmaabblleess  eett  ddaannggeerreeuusseess  ((eexxpplloossiivveess  oouu  ttooxxiiqquueess))  ddaannss  lleess  ssuurrffaacceess  dd''eexxppoossiittiioonn,,  ddaannss  lleess  rréésseerrvveess  ddee  ssttaannddss,,  ddaannss  lleess  llooggeess,,  
ddaannss  lleess  ddééggaaggeemmeennttss,,  aaiinnssii  qquu''aauuxx  aabboorrddss  iimmmmééddiiaattss  ddeess  ssuurrffaacceess  dd’’eexxppoossiittiioonnss..  
LL''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ssuurrffaaccee  ddee  ssttoocckkaaggeess  ((eemmbbaallllaaggeess  vviiddeess  oouu  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  aauu  mmoonnttaaggee  ddeess  eexxppoossiittiioonnss))  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aauuttoorriissééee  ssaannss  qquu''uunn  ppllaann  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  
ll''iinncceennddiiee  ssooiitt  pprréésseennttéé  eett  iinnttééggrréé  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  pprréévvuu  aauu  ppaarraaggrraapphhee  CC  dduu  pprréésseenntt  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess..  
DDeess  aaiirreess  ddee  ssttoocckkaaggee  eexxttéérriieeuurreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aamméénnaaggééeess..  CCeess  ssuurrffaacceess  sseerroonntt  eenn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee  ssiittuuééeess  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  1122mm  ddeess  ffaaççaaddeess  ddeess  bbââttiimmeennttss..  LLaa  
pprrooccéédduurree  ddee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  llaa  mmêêmmee  qquuee  ppoouurr  lleess  aaiirreess  ddee  ssttoocckkaaggee  iinnttéérriieeuurreess..  
  
EE..77  CCHHAARRGGEESS  AADDMMIISSSSIIBBLLEESS  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  PPLLAANNCCHHEERRSS  AA  RREESSPPEECCTTEERR  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  rreessppeecctteerr  oouu  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  lliimmiitteess  ddee  ssuurrcchhaarrggeess  iinnddiiqquuééeess  ppoouurr  cchhaaqquuee  bbââttiimmeenntt  ::  HHaallll  JJMM  6688  ::  550000  kkgg//mm²²..  GGaalleerriiee  ddee  sseerrvviiccee  ::  
330000  kkgg//mm²²  aavveecc  iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ppaassssaaggee  àà  ttoouutt  vvééhhiiccuullee..  HHaallll  8899  ::  440000  kkgg//mm²²  aavveecc  iinntteerrddiiccttiioonn  àà  ttoouutt  vvééhhiiccuullee  aayyaanntt  uunnee  cchhaarrggee  rroouullaannttee  ssuuppéérriieeuurree  àà  55  ttoonnnneess..  HHaallll  
MMeerrmmoozz  eett  GGaalleerriiee  ddee  lliiaaiissoonn  ::  440000  kkgg//mm²²..  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  ::  330000  kkgg//mm²²  aavveecc  iinntteerrddiiccttiioonn  àà  ttoouutt  vvééhhiiccuullee..  PPaasssseerreellllee  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  ::  aauuccuunnee  ssuurrcchhaarrggee  aauuttoorriissééee..  RReezz--ddee--
cchhaauussssééee  //11eerr  ééttaaggee  EEssppaaccee  PPeellvvoouuxx  ::  aauuccuunnee  ssuurrcchhaarrggee  aauuttoorriissééee..    
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LLoorrss  ddeess  mmaannuutteennttiioonnss,,  ddeess  cchhaarrggeess  gglloobbaalleemmeenntt  aaddmmiissssiibblleess  ppeeuuvveenntt  ssee  ttrroouuvveerr  rreeppoorrttééeess  ssuurr  ddeess  ssuurrffaacceess  rréédduuiitteess..  LLee  ppooiinnççoonnnneemmeenntt  aaiinnssii  pprroovvooqquuéé  ppeeuutt  ddééggrraaddeerr  
ggrraavveemmeenntt  lleess  ssoollss..  LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  lleess  cchhaarrggeess  ssooiieenntt  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  rrééppaarrttiieess  eenn  ffaaiissaanntt  iinntteerrppoosseerr,,  ppaarr  llee  mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree,,  ddeess  
ssuurrffaacceess  ppllaanneess  eett  rriiggiiddeess  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss  ddeess  eennggiinnss  ddee  lleevvaaggee..  
  
EE..88  AACCCCRROOCCHHAAGGEE  EENN  CCHHAARRPPEENNTTEE  
LLeess  aaccccrroocchhaaggeess  ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  nnee  ssoonntt  aauuttoorriissééss  qquuee  ddaannss  lleess  hhaallllss  dd’’eexxppoossiittiioonnss  ssuurr  ddeess  ppooiinnttss  dd’’aaccccrroocchhee  ddééffiinniiss  ppaarr  llee  ««  BBaaiilllleeuurr  »»..  AA  ccee  ttiittrree  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  
eesstt  sseeuullee  hhaabbiilliittééee  àà  uuttiilliisseerr  cceess  ppooiinnttss  dd’’aaccccrroocchhee..  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  tteemmppoorraaiirreess  ssuussppeenndduueess  àà  cceess  ppooiinnttss  dd’’aaccccrroocchhee  ssoonntt  ssoouummiisseess  àà  aauuttoorriissaattiioonn..  UUnnee  ddeemmaannddee  ééccrriittee  
sseerraa  aaddrreessssééee  aauu  ««BBaaiilllleeuurr»»..  CCeellllee--ccii  sseerraa  aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunn  ppllaann  pprréécciissaanntt  llee  ppooiiddss  ttoottaall  eett  llee  nnoommbbrree  dd’’aaccccrroocchheess  pprréévvuueess  ((FFoorrmmuullaaiirree  AAccccrroocchhaaggee  eenn  cchhaarrppeennttee  
AANNNNEEXXEE  NN°°33))..  LLee  ««  BBaaiilllleeuurr  »»  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé  dd’’aauuggmmeenntteerr  llee  nnoommbbrree  dd’’aaccccrroocchhee  nnéécceessssaaiirree  eett  ddee  ffaaiirree  vvéérriiffiieerr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppaarr  uunn  
oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aaggrréééé..  TToouuttee  iinnssttaallllaattiioonn  eenn  cchhaarrppeennttee  ppoossiittiioonnnnééee  aauu  ddeessssuuss  dd’’uunnee  zzoonnee  aacccceessssiibbllee  aauu  ppuubblliicc  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  uunn  ddoouubbllee    aaccccrroocchhaaggee  ((éélliinngguuee  eett  
éélliinngguuee  ddee  ssééccuurriittéé))..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iinntteerrddiirree  ttoouutt  éélléémmeenntt  ssuussppeenndduu  eett  ttoouuttee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ffiixxééee  ssuurr  lleess  ggaaiinneess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  fflluuiiddeess,,  lleess  ccoonndduuiittss  ddee  vveennttiillaattiioonnss  eett  
cchhaauuffffaaggee  eett  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  ssuurr  ttoouutt  aappppaarreeiill  eett  ccoonndduuiitt  eexxiissttaanntt..  
  
EE..99  SSIIGGNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  
LLaa  ccoonncceeppttiioonn,,  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  llee  ddéémmoonnttaaggee  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ssoonntt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ««PPrreenneeuurr»»..  LL’’eemmppllooii  dd’’eennsseeiiggnneess  eenn  lleettttrreess  
bbllaanncchheess  ssuurr  ffoonndd  vveerrtt  eesstt  iinntteerrddiitt,,  cceess  ccoouulleeuurrss  ééttaanntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  rréésseerrvvééeess  àà  ll’’iinnddiiccaattiioonn  ddeess  ssoorrttiieess..  LLaa  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ppeerrmmaanneennttee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiééee  qquu’’aapprrèèss  
aaccccoorrdd  dduu  ««  BBaaiilllleeuurr  »»..  LLeess  ppaannnneeaauuxx  ppuubblliicciittaaiirreess  dd’’uunnee  ssuurrffaaccee  ssuuppéérriieeuurree  àà  00..5500mm²²  ddeevvrroonntt  pprréésseenntteerr  uunn  ccllaasssseemmeenntt  ddee  rrééaaccttiioonn  aauu  ffeeuu  ::  MM11..  
  
  

FF..  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSUURRFFAACCEESS  DD’’EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS    
  
FF..11  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSTTAANNDDSS  
TToouuss  lleess  mmaattéérriiaauuxx  ccoonnssttiittuuaanntt  lleess  ssttaannddss,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  ddééccoorraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  GGuuiiddee  ddee  ll’’EExxppoossaanntt  ((AANNNNEEXXEE  
NN°°11))..  LLeess  ssttaannddss  ppaarrttiiccuulliieerrss  tteellss  qquuee  ssttaannddss  ccoouuvveerrttss,,  ssttaannddss  eenn  ssuurréélléévvaattiioonn  oouu  ssttaannddss  ffeerrmmééss  ffeerroonntt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  ddeemmaannddee  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ((ppaarraaggrraapphhee  CC  dduu  pprréésseenntt  
ddooccuummeenntt))..  LLeess  ssttaannddss  eenn  ssuurréélléévvaattiioonn  ddeevvrroonntt  êêttrree  vvéérriiffiiééss  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aaggrréééé  ssuurr  lleess  aassppeeccttss  ssééccuurriittéé  eett  ssoolliiddiittéé..  
  
FF..22  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  SSAALLLLEESS  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS,,  RREEUUNNIIOONNSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS  
CCeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ddooiivveenntt  ppoossssééddeerr  ddeess  ddééggaaggeemmeennttss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ll''eeffffeeccttiiff  tthhééoorriiqquuee  ssuusscceeppttiibbllee  dd''êêttrree  aaddmmiiss..  LLee  bbaalliissaaggee  ddeess  ssoorrttiieess  ddooiitt  êêttrree  rrééaalliisséé  ppaarr  bbllooccss  
aauuttoonnoommeess..  
LL''ééccllaaiirraaggee  dd''aammbbiiaannccee  ppeeuutt  êêttrree  aassssuurréé  ppaarr  cceelluuii  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree  uunn  ééccllaaiirraaggee  dd''aammbbiiaannccee  ddeevvrraa  êêttrree  iinnssttaalllléé..  SSii  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  llaa  ssaallllee  nnee  
ssoonntt  ppaass  ddéélliimmiittééeess  llee  bbaalliissaaggee  eett  ll''ééccllaaiirraaggee  dd''aammbbiiaannccee  sseerroonntt  aassssuurrééss  ppaarr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  bbââttiimmeenntt..  LLeess  éélléémmeennttss  ddee  ddééccoorraattiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  tteellss  qquuee  rriiddeeaauuxx  ddee  ssccèènnee,,  
vvooiillaaggeess……,,  ddooiivveenntt  êêttrree  eenn  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccaattééggoorriiee  MM11..  
SSii  ddeess  rraannggééeess  ddee  ssiièèggeess  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééeess,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess  ::  ssttrruuccttuurree  ddeess  ssiièèggeess  eenn  ccaattééggoorriiee  MM33,,  cchhaaqquuee  rraannggééee  ssooiitt  ccoommppoorrtteerr  1166  
ssiièèggeess  aauu  mmaaxxiimmuumm  eennttrree  ddeeuuxx  cciirrccuullaattiioonnss,,  oouu  88  eennttrree  uunnee  cciirrccuullaattiioonn  eett  uunnee  ppaarrooii,,  lleess  ssiièèggeess  ssoonntt  rreenndduuss  ssoolliiddaaiirreess  ppaarr  rraannggééee,,  cchhaaqquuee  rraannggééee  ééttaanntt  rreelliiééee  ddee  ffaaççoonn  
rriiggiiddee  aauuxx  rraannggééeess  vvooiissiinneess  ddee  mmaanniièèrree  àà  ffoorrmmeerr  ddeess  bbllooccss  ddiiffffiicciilleess  àà  rreennvveerrsseerr  oouu  àà  ddééppllaacceerr..  
  
FF..33  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  TTOOUURRSS,,  GGRRAADDIINNSS,,  MMUURR  DD''EESSCCAALLAADDEE,,  PPOODDIIUUMM,,  EESSTTRRAADDEESS  EETT  PPRRAATTIICCAABBLLEESS  SSCCEENNEESS    
CCeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ssoonntt  aauuttoorriissééss  ddaannss  lleess  hhaallllss  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ssoolliiddiittéé  eett  ddee  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  dduu  mmoonnttaaggee  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aaggrréééé..  
LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ddee  ttoouurrss  eett  ggrraaddiinnss  nnee  ssoonntt  ppaass  aauuttoorriissééss  ssuurr  lleess  ssuurrffaacceess  dd’’eexxppoossiittiioonn  dd’’AAllppeess  CCoonnggrrèèss  eett  ddee  ll’’EEssppaaccee  11996688..  
  
FF..44  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rreessppeecctteerr  eett  vveeiilllleerr  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ««ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  hhyyggiièènnee»»..  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  rreessttaauurraanntt  eesstt  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  ssoouummiiss  àà  ll’’aaggrréémmeenntt  
ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  SSeeuullss  lleess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  ttrraaiitteeuurrss  hhaabbiilliittééss  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ssoonntt  aauuttoorriissééss  àà  eexxppllooiitteerr  lleess  rreessttaauurraannttss,,  bbaarrss  iimmppllaannttééss  ddee  mmaanniièèrree  ppeerrmmaanneennttee  oouu  
ppaass  ddaannss  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  LLeess  ccuuiissiinneess  pprroovviissooiirreess  iinnssttaallllééeess  ddaannss  lleess  hhaallllss  ssoonntt  aauuttoorriissééeess    ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  llaa  ppuuiissssaannccee  ttoottaallee  ddeess  aappppaarreeiillss  ddee  ccuuiissssoonn  oouu  ggrroouuppeemmeennttss  
dd’’aappppaarreeiillss  ssooiitt  iinnfféérriieeuurree  àà  2200kkww..  
SSii  llaa  ppuuiissssaannccee  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  2200kkww  cceess  aamméénnaaggeemmeennttss  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  ««GGrraannddeess  CCuuiissiinneess»»  eett  lleeuurr  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  rreeqquuiièèrreenntt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  
ppeerrssoonnnneess  ppoossssééddaanntt  uunnee  ppaarrffaaiittee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  mmaaîîttrriissee  ddee  ccee  ttyyppee  dd’’iinnssttaallllaattiioonn..  ((AArrttiicclleess  GGCC1122  àà  GGCC1155  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  dduu  2255  jjuuiinn  11998800  mmooddiiffiiéé))..  
  
FF..55  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  CCHHAAPPIITTEEAAUUXX,,  TTEENNTTEESS  EETT  SSTTRRUUCCTTUURREESS  
LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  cchhaappiitteeaauuxx  eett  tteenntteess  eesstt  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  ssoouummiiss  àà  aauuttoorriissaattiioonn..  CCee  ttyyppee  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  nn’’eesstt  aauuttoorriisséé  qquuee  ddaannss  lleess  hhaallllss  dd’’eexxppoossiittiioonnss..  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ss''eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  ll''aarrrrêêttéé  dduu  2233  jjaannvviieerr  11998855  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ccee  ttyyppee  dd''aamméénnaaggeemmeennttss..  IIll  ddeevvrraa  ccoommmmuunniiqquueerr  
22  MMooiiss  aavvaanntt  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ll’’eexxttrraaiitt  dduu  rreeggiissttrree  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  aauu  cchhaarrggéé  ddee  ssééccuurriittéé    
  
  

GG..  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSAALLLLEESS  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  EETT  CCOONNFFEERREENNCCEESS  
  
DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ss’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  ssttrriicctteemmeenntt  lleess  ccaappaacciittééss  mmaaxxiimmaalleess  aauuttoorriissééeess  ddee  cchhaaqquuee  ssaallllee  ddeess  eessppaacceess  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  eett  PPeellvvoouuxx..  
LLeess  ccaappaacciittééss  mmaaxxiimmaalleess  ssoonntt  pprréécciissééeess  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  ««DDeessccrriippttiiff  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss»»..  CCeelllleess--ccii  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééeess..  LLee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  
dd’’iinntteerrrroommpprree  oouu  dd’’aannnnuulleerr  ttoouuttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooùù  uunn  ddééppaasssseemmeenntt  dd’’eeffffeeccttiiff  sseerraaiitt  ccoonnssttaattéé,,  ssaannss  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  cceelluuii--ccii..  
  
GG..11  SSAALLLLEE  DDEE  RREECCEEPPTTIIOONN  EESSPPAACCEE  11996688  //  RREEZZ  DDEE  JJAARRDDIINN  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  
LLaa  ssaallllee  ddee  rréécceeppttiioonn  eett  llee  rreezz--ddee--jjaarrddiinn  ssoonntt  ddeess  eessppaacceess  ppoouuvvaanntt  êêttrree  aamméénnaaggééss,,  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn  ffeerraa  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ddéémmaarrcchheess  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  pprréévvuueess  aauu  cchhaappiittrree  CC  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt..  LLeess  ccoonnffiigguurraattiioonnss  tteelllleess  qquuee  rreessttaauurraannttss,,  eexxppoossiittiioonnss,,  ccoonnfféérreenncceess,,  rrééuunniioonnss,,  ssppeeccttaacclleess  ssoonntt  aauuttoorriissééeess..  
TToouutteeffooiiss  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  ddeevvrroonntt  êêttrree  pprréévvuuss  ppoouurr  qquuee  llaa  ccaappaacciittéé  nn’’eexxccèèddee  ppaass  llee  sseeuuiill  ddee  11  ppeerrssoonnnnee  ppaarr  mm²²..  LLaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ssppeeccttaaccllee  oouu  rrééuunniioonn  aavveecc  ppuubblliicc  
ddeebboouutt  nn’’eesstt  ppaass  aauuttoorriissééee..  SSii  ddeess  ppooddiiuummss,,  pprraattiiccaabblleess  oouu  eessttrraaddeess  ssoonntt  iinnssttaallllééss  lleeuurr  hhaauutteeuurr  sseerraa  iinnfféérriieeuurree  àà  11mm..  LLeess  ccuuiissiinneess  ddeesssseerrvvaanntt  cceess  eessppaacceess  ssoonntt  rréésseerrvvééeess  
aauuxx  ttrraaiitteeuurrss  aaggrrééeess  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»..  LLeess  ccuuiissiinneess  pprroovviissooiirreess  ssiittuuééeess    eenn  ddeehhoorrss  ddee  cceess  ccuuiissiinneess  ffiixxeess  ssoonntt  iinntteerrddiitteess..  
  
GG..22  EESSPPAACCEE  11996688  AAMMPPHHIITTHHEEAATTRREE  JJEEAANN  PPRROOUUVVEE  //  SSAALLLLEE  DDAAUUPPHHIINNEE  
CCeess  ssaalllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  uuttiilliissééeess  qquuee  ppoouurr  lleess  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ddee  ttyyppeess  ccoonnfféérreenncceess,,  rrééuunniioonnss..  LLeess    aamméénnaaggeemmeennttss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  eett  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  
ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddeevvrroonntt  êêttrree  vvaalliiddééss  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»..  SSeeuullss  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssoonntt  hhaabbiilliittééss  àà  uuttiilliisseerr  llee  mmaattéérriieell  ffiixxee  ddee  llaa  ssaallllee..  
  
GG..33  SSAALLLLEESS  DDEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  
SSaalllleess  uuttiilliissaabblleess  eenn  ccoonnffiigguurraattiioonn  aassssiissee  ddee  ttyyppeess  ccoonnfféérreenncceess,,  rrééuunniioonnss..    LLee  SSaalloonn  ddeess  MMééddaaiillllééss,,  uuttiilliissaabbllee  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ttyyppee  rreessttaauurraattiioonn,,  ppeeuutt  êêttrree  aamméénnaaggééee  
eenn  ccoonnffiigguurraattiioonn  rrééuunniioonn..  
LLeess  ssaalllleess  LLeessddiigguuiièèrreess  eett  BBeerrlliioozz  ssoonntt  uuttiilliissaabblleess,,  qquuaanndd  lleeuurrss  ppaarrooiiss  mmoobbiilleess  ssoonntt  oouuvveerrtteess,,  ccoommmmee  ssuurrffaacceess  dd’’eexxppoossiittiioonnss..  
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HH..  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
  
HH..11  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  
LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  éélleeccttrriiqquueess  jjuussqquu’’aauu  ccooffffrreett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssoonntt  rrééaalliissééeess  eexxcclluussiivveemmeenntt  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  dduu  ««  BBaaiilllleeuurr  »»..  AAuu  ddeellàà  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ppeeuutt  ffaaiirree  
eeffffeeccttuueerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ssoonn  cchhooiixx..  LLee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  vvéérriiffiieerr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  éélleeccttrriiqquueess  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aaggrréééé..  LLee  
««BBaaiilllleeuurr»»  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  vvéérriiffiieerr  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  lleess  ccooffffrreettss  ddee  bbrraanncchheemmeenntt  eett  aarrmmooiirreess  éélleeccttrriiqquueess..  CCeeuuxx--ccii  ddooiivveenntt  êêttrree  iinnaacccceessssiibblleess  aauu  ppuubblliicc  ttoouutt  eenn  rreessttaanntt  
aacccceessssiibblleess  aauu  ppeerrssoonnnneell  dduu  ssttaanndd  eett  aauu  ppeerrssoonnnneell  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  SSii  lleess  ccooffffrreettss  ssoonntt  ssiittuuééss  ddaannss  ddeess  rréésseerrvveess  ddee  ssttaannddss  llee  ««  PPrreenneeuurr  »»  ddooiitt  pprréévvooiirr  llaa  
mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ccllééss  ppeerrmmeettttaanntt  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss  éélleeccttrriiqquueess..  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  dduu  mmoonnttaaggee  sseerraa  aaddrreessssééee  aauu  ««  BBaaiilllleeuurr  »»  àà  ll’’iissssuu  dduu  
mmoonnttaaggee  éélleeccttrriiqquuee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..    
SSAALLOONNSS,,  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  ::  
UUnnee  mmêêmmee  ccaannaalliissaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ppeeuutt  aalliimmeenntteerr  pplluussiieeuurrss  ttaabblleeaauuxx  éélleeccttrriiqquueess  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  dd’’uunnee  ppuuiissssaannccee  ttoottaallee  ddee  3366kkVVAA..  LLeess  ssttaannddss  nnéécceessssiittaanntt  uunnee  
ppuuiissssaannccee  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ddooiivveenntt  êêttrree  aalliimmeennttééss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt..  AAuu  ddeellàà  dduu  ttaabblleeaauu,,  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ssoonntt  eeffffeeccttuuééeess  ssoouuss  llaa  sseeuullee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  
ll''eexxppoossaanntt  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  ddee  ssoonn  cchhooiixx..  LLeess  ttrraavvaauuxx  ddeevvrroonntt  êêttrree  eexxééccuuttééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrrrêêttéé  dduu  1188  nnoovveemmbbrree  11998877  mmooddiiffiiéé  eett  ddee  llaa  nnoorrmmee  
CC1155110000..  EEnn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  cchhaaqquuee  ssttaanndd  llee  ttaabblleeaauu  éélleeccttrriiqquuee  ddooiitt  aassssuurreerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  CCoouuppuurree  dd’’uurrggeennccee  ddee  ttoouuss  lleess  ccoonndduucctteeuurrss  aaccttiiffss,,  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  
lleess  ssuurriinntteennssiittééss,,  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  ccoonnttaaccttss  iinnddiirreeccttss..    
AAUUTTRREESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  ::  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  rrééaalliissééeess  aauu  ddeellàà  dduu  ccooffffrreett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn..  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  lliiééeess  aauuxx  ttyyppeess  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  llaa  nnoorrmmee  
CC1155110000  ddeevvrroonntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess..  BBuurreeaauu  ddee  CCoonnttrrôôllee  ppoouurr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  aauu--ddeellàà  dduu  ccooffffrreett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn..    
  
HH..22  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  DDEE  GGAAZZ  EETT  DDEE  CCHHAAUUFFFFAAGGEE  ::  AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  hhaallllss  dd’’eexxppoossiittiioonnss..  LL''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ggaazz  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiittee  ddaannss  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  
LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  bbuuttaannee  oouu  pprrooppaannee  ddee  1133kkgg  aauu  pplluuss  eesstt  aauuttoorriissééee  ddaannss  lleess  hhaallllss  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  lleeuurr  iinnssttaallllaattiioonn  rreessppeeccttee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccaahhiieerr  ddee  cchhaarrggeess  àà  ll’’uussaaggee  
ddeess  eexxppoossaannttss..  AAuuccuunnee  bboouutteeiillllee  vviiddee  oouu  pplleeiinnee  nnoonn  rraaccccoorrddééee  nnee  ddooiitt  êêttrree  ssttoocckkééee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  LL''uuttiilliissaattiioonn  dd''aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee  iinnddééppeennddaannttss  
éélleeccttrriiqquueess,,  àà  ccoommbbuussttiibbllee  ggaazzeeuuxx,,  àà  ccoommbbuussttiibbllee  lliiqquuiiddee  oouu  ssoolliiddee  eesstt  iinntteerrddiittee..  
  
HH..33  MMOOTTEEUURRSS  TTHHEERRMMIIQQUUEESS  OOUU  AA  CCOOMMBBUUSSTTIIOONN,,  VVEEHHIICCUULLEESS  AAUUTTOOMMOOBBIILLEESS  
AAmméénnaaggeemmeennttss  ssoouummiiss  àà  aauuttoorriissaattiioonn..  LLeess  rréésseerrvvooiirrss  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess  pprréésseennttééss  àà  ll''aarrrrêêtt  ddooiivveenntt  êêttrree  vviiddééss  oouu  mmuunniiss  ddee  bboouucchhoonnss  àà  cclléé..  LLeess  ccoosssseess  ddeess  
bbaatttteerriieess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprroottééggééeess  ddee  ffaaççoonn  àà  êêttrree  iinnaacccceessssiibbllee..  
LLeess  ggaazz  ddee  ccoommbbuussttiioonn  ddeess  mmootteeuurrss  tthheerrmmiiqquueess  oouu  àà  ccoommbbuussttiioonn  ddooiivveenntt  êêttrree  éévvaaccuuééss  vveerrss  ll''eexxttéérriieeuurr  ssuuiivvaanntt  ddeess  ppllaannss  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»..LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  
sseerroonntt  mmiisseess  àà  ll''aarrrrêêtt  ddèèss  llaa  ffiinn  ddeess  ddéémmoonnssttrraattiioonnss..  
  
HH..44  SSUUBBSSTTAANNCCEESS  RRAADDIIOOAACCTTIIVVEESS,,  RRAAYYOONNSS  XX,,  LLAASSEERR  
AAmméénnaaggeemmeennttss  ssoouummiiss  àà  aauuttoorriissaattiioonn..  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  ddaannss  llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  eexxppoossaannttss  ddeevvrroonntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess..    
  
HH..55  MMAATTEERRIIEELLSS,,  PPRROODDUUIITTSS  EETT  GGAAZZ  IINNTTEERRDDIITTSS  
LLaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd''éécchhaannttiilllloonnss  oouu  pprroodduuiittss  ccoonntteennaanntt  uunn  ggaazz  iinnffllaammmmaabbllee..  LLeess  bbaalllloonnss  ggoonnffllééss  aavveecc  uunn  ggaazz  iinnffllaammmmaabbllee  oouu  ttooxxiiqquuee..  LLeess  aarrttiicclleess  ddee  cceelllluullooïïdd..  LLeess  aarrttiiffiicceess  
ppyyrrootteecchhnniiqquueess  eett  eexxpplloossiiffss..    LLaa  pprréésseennccee  dd''ooxxyyddee  dd''éétthhyyllee,,  ddee  ssuullffuurree  ddee  ccaarrbboonnee,,  dd''éétthheerr  ssuullffuurriiqquuee  eett  dd''aaccééttoonnee..  LL’’ooxxyyggèènnee,,  ll’’aaccééttyyllèènnee  eett  ll’’hhyyddrrooggèènnee  ((ssaauuff  ddéérrooggaattiioonn  
aaddmmiinniissttrraattiivvee))..    
  
  
II..  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  EEXXTTEERRIIEEUURRSS    
  
II..11  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
CCeess  zzoonneess  ssoonntt  iinnccoonnssttrruuccttiibblleess..  EElllleess  ddooiivveenntt  êêttrree  lliibbrreess  ddee  ttoouutt  aamméénnaaggeemmeenntt  oouu  ttoouutt  aauuttrree  ddééppôôtt  oouu  eexxppoossiittiioonnss  ddee  mmaattéérriieell  eett  mmaattéérriiaauuxx..  EElllleess  ddooiivveenntt  rreesstteerr  lliibbrreess  ddee  
ttoouutt  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppeennddaanntt  llaa  pprréésseennccee  dduu  ppuubblliicc..  LLeess  zzoonneess  ccoonncceerrnnééeess  ssoonntt  ::  LLeess  ffaaççaaddeess  SSuudd  eett  EEsstt  dduu  hhaallll  JJMM  6688  ssuurr  uunnee  llaarrggeeuurr  ddee  1122mm..  LLaa  ffaaççaaddee  OOuueesstt  dduu  hhaallll  JJMM  
6688  ssuurr  uunnee  llaarrggeeuurr  ddee  88mm  aauu  ddrrooiitt  ddeess  ssoorrttiieess..  LLaa  ffaaççaaddee  NNoorrdd  eett  EEsstt  dduu  hhaallll  8899  ssuurr  uunnee  llaarrggeeuurr  ddee  1122mm..  LLee  CCoouurrss  BBaarrbbuussssee  ddaannss  ssaa  ttoottaalliittéé..  LLee  CCoouurrss  BBaarrbbuussssee  OOuueesstt  eesstt  
uunnee  zzoonnee  rreeggrroouuppaanntt  lleess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  tteecchhnniiqquueess  eett  sseerrvvaannttss  ddee  ppéérriimmèèttrree  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  lleess  bbââttiimmeennttss  EEssppaaccee  11996688,,  DDaauupphhiinnee  eett  hhaallll  MMeerrmmoozz..  CCeettttee  zzoonnee  
eesstt  eexxcclluuee  ddee  ttoouuttee  ccoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn..  LLaa  ffaaççaaddee  SSuudd  dduu  bbââttiimmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiff..  LLee  PPaarrvviiss  ddee  ll’’eessppaaccee  DDaauupphhiinnee..  
  
II..22  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENN  SSAAIILLLLIIEE  DDEESS  FFAACCAADDEESS  
PPaarr  ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  pprreessccrriippttiioonnss  dduu  cchhaappiittrree  II..11  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaddmmiiss  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’aaccccoorrdd  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»  aapprrèèss  aavviiss  ddee  llaa  SS//CCoommmmiissssiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ssééccuurriittéé  
EERRPP//IIGGHH  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  pprroovviissooiirreess  tteellss  qquuee  ddaaiiss  oouu  aauuvveennttss..  DDeessttiinnééss  àà  mmaattéérriiaalliisseerr  ll’’eennttrrééee  dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  cceess  iimmppllaannttaattiioonnss  ssoonntt  lliimmiittééeess  aauuxx  ffaaççaaddeess  ddee  
cceerrttaaiinnss  bbââttiimmeennttss  eexxcclluussiivveemmeenntt  aauu  ddrrooiitt  ddeess  ppoorrtteess  ssuurr  uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  55mm..  CCeess  ssttrruuccttuurreess  ppoouurrrroonntt  ccoommppoorrtteerr  ddeeuuxx  rreettoommbbééeess  llaattéérraalleess,,  mmaaiiss  nnee  ddeevvrroonntt  eenn  aauuccuunn  
ccaass  êêttrree  ffeerrmmééeess  ssuurr  llee  ccoottéé  ffaaccee  àà  ll’’eennttrrééee..  LLaa  llaarrggeeuurr  ddee  cchhaaqquuee  aamméénnaaggeemmeenntt  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  ssuuppéérriieeuurree  àà  cceellllee  ddee  llaa  ppoorrttee  ccoonncceerrnnééee..  LLaa  ppaarrffaaiittee  ssttaabbiilliittéé  mmééccaanniiqquuee  ddee  
cceess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddooiitt  êêttrree  aassssuurrééee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  rrééssiissttaannccee  aauu  vveenntt  eett  eenn  ccaass  ddee  rreettoommbbééeess  llaattéérraalleess,,  àà  llaa  ppoouussssééee  dduu  ppuubblliicc..  
LLeeuurr  iimmppllaannttaattiioonn  nn’’eesstt  aauuttoorriissééee  qquuee  ssuurr  lleess  ffaaççaaddeess  ssuuiivvaanntteess  ::  HHaallll  JJMM6688  ((ppoorrtteess  nn°°22,,  ddee  77  àà  2222,,  2288,,2299,,  ddee  4422  àà  5511,,7711))..  HHaallll  8899  ((ppoorrtteess  nn°°  5522  àà  5577  eett  6611  àà  6688  ))..  PPoorrttiiqquuee  
eennttrrééee  ((ddeevvaanntt  lleess  ppoorrtteess  eennttrrééee  vviissiitteeuurrss))..  EEssppaaccee  DDaauupphhiinnee  ((FFaaççaaddee  SSuudd  eett  FFaaççaaddee  NNoorrdd))..  
  
II..33  AATTTTRRAACCTTIIOONNSS  VVIISSIIBBLLEESS  DDEESS  AAVVEENNUUEESS  DD’’IINNNNSSBBRRUUCCKK  EETT  BBAARRBBUUSSSSEE  
SSoonntt  pprroossccrriittss  ::  lleess  aattttrraaccttiioonnss,,  ssiiggnnaauuxx,,  éélléémmeennttss  mmoobbiilleess  eett  ttoouuss  eeffffeettss  ddeessttiinnééss  àà  aattttiirreerr  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  ccoonndduucctteeuurrss  ddee  vvééhhiiccuulleess  ssuurr  cceess  aavveennuueess..  
  
  

JJ..    MMOOYYEENNSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  //  DDEESSEENNFFUUMMAAGGEE  
  

JJ..11  MMOOYYEENNSS  DD''EEXXTTIINNCCTTIIOONN  
LLaa  ddééffeennssee  ccoonnttrree  ll''iinncceennddiiee  ddeess  llooccaauuxx  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ««PPrreenneeuurr»»  eett  ccoonnssttaammmmeenntt  mmaaiinntteennuuss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  ::  UUnnee  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  
rroobbiinneettss  dd''iinncceennddiiee  aarrmmééss..  DDeess  eexxttiinncctteeuurrss  ppoorrttaattiiffss  66LL  oouu  99LL  eett  ddeess  eexxttiinncctteeuurrss  ppoouuddrree  eett  eeaauu    5500kkgg..  DDeess  ppootteeaauuxx  iinncceennddiiee  ssoonntt  rrééppaarrttiiss  aauuxx  aabboorrddss  ddeess  bbââttiimmeennttss  
((nnoommbbrree  ::  1100))..  
JJ..22  DDEETTEECCTTIIOONN  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE  //  AALLAARRMMEE  EETT  AALLEERRTTEE  
LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  llooccaauuxx  ccoommppoorrttee  uunnee  ddéétteeccttiioonn  iinncceennddiiee..  LLeess  rreeppoorrttss  dd’’aallaarrmmeess  ssoonntt  ffaaiittss  aauu  ppoossttee  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee..  LLeess  bbââttiimmeennttss  ssoonntt  ddoottééss  dd’’uunnee  ssoonnoorriissaattiioonn  ddee  
ssééccuurriittéé  pprriioorriittaaiirree..  UUnn  mmeessssaaggee  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  pprrééeennrreeggiissttrréé  ppeeuutt  êêttrree  ddiiffffuusséé  eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn..  TToouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeevvrroonntt  êêttrree  pprriisseess  ppoouurr  qquuee  ccee  mmeessssaaggee  ssooiitt  aauuddiibbllee  
eenn  ttoouutteess  cciirrccoonnssttaanncceess..  LLee  ppoossttee  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee  eesstt  rreelliiéé  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  eexxttéérriieeuurr  ppaarr  lliiggnnee  ddiirreeccttee..  
JJ..33  RRIIDDEEAAUUXX  IINNCCEENNDDIIEE  IIRRRRIIGGUUEESS  
EEnn  ccaass  ddee  ddéécclleenncchheemmeenntt  aauuttoommaattiiqquuee  oouu  mmaannuueell,,  ll’’iissoolleemmeenntt  dduu  hhaallll  eett  rreessttaauurraanntt  MMeerrmmoozz  ss’’eeffffeeccttuuee  aauu  mmooyyeenn  ddee  rriiddeeaauuxx  iirrrriigguuééss..  LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  dduu  hhaallll  ddooiivveenntt  
pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  llee  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ddee  cceess  rriiddeeaauuxx..  LLeess  ccoommmmaannddeess  mmaannuueelllleess  ddooiivveenntt  êêttrree  aacccceessssiibblleess  àà  ttoouutt  mmoommeenntt..  
JJ..44  DDEESSEENNFFUUMMAAGGEE  
LLeess  ssuurrffaacceess  dd''eexxppoossiittiioonnss  eett  lleess  ssaalllleess    ssoonntt  ddoottééeess  dd''uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ddéésseennffuummaaggee..  AAvvaanntt  cchhaaqquuee  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  ddeess  eessssaaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  lleess  
sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»..  
  



AG CONSEILS EDITION 06/2020 

9  

  
JJ..55    SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  IINNCCEENNDDIIEE  
LLee  SSeerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  pprroopprree  àà  cchhaaqquuee  mmaanniiffeessttaattiioonn  sseerraa  oorrggaanniisséé  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  EEffffeeccttiiff  ppuubblliicc  iinnfféérriieeuurr  àà  66000000  ppeerrssoonnnneess..  33  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ««  iinncceennddiiee  »»  
((11  SSSSIIAAPP22  eett  22  SSSSIIAAPP11))..  EEffffeeccttiiff  ppuubblliicc  ssuuppéérriieeuurr  àà  66000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  1100000000  ppeerrssoonnnneess..  44  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ««  iinncceennddiiee  »»  ((11  SSSSIIAAPP22  eett  33  SSSSIIAAPP11))..  EEffffeeccttiiff  ppuubblliicc  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1100000000  ppeerrssoonnnneess  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  3300000000  ppeerrssoonnnneess..  55  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ««  iinncceennddiiee  »»  ((11  SSSSIIAAPP22  eett  44  SSSSIIAAPP11))..  EEffffeeccttiiff  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300000000  ppeerrssoonnnneess  ssuurr  aavviiss  ddee  
ccoommmmiissssiioonn  ddee  ssééccuurriittéé..    
DDaannss  lleess  qquuaattrree  ccoonnffiigguurraattiioonnss  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  ppeerrmmaanneennttee  dduu  SSSSII  sseerraa  aassssuurrééee  ppeennddaanntt  llaa  pprréésseennccee  dduu  ppuubblliicc..  LLeess  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  ddeevvaanntt  aassssuurreerr  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  ssuurr  
llaa  zzoonnee  aacccceessssiibbllee  aauu  ppuubblliicc..  
  
  

KK..  PPEERRMMAANNEENNCCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EELLEECCTTRRIIQQUUEE    
  
PPeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  mmiissee  ssoouuss  tteennssiioonn,,  LLee  ««BBaaiilllleeuurr»»  ffeerraa  aassssuurreerr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  éélleeccttrriiqquueess  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  qquuaalliiffiiééss  eett  ccoonnnnaaiissssaanntt  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss..  
PPoouurr  lleess  bbââttiimmeennttss  aavveecc  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  iinnfféérriieeuurree  àà  66000000  mm²²,,  11  éélleeccttrriicciieenn  ppaarr  eessppaaccee  oouu  ppaarr  HHaallll..  PPoouurr  lleess  eessppaacceess  aavveecc  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ssuuppéérriieeuurree  àà  66000000  mm²²,,  22  
éélleeccttrriicciieennss  ppaarr  HHaallll..  
  
  

LL..  GGAARRDDIIEENNNNAAGGEE    
  
PPeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dd''ooccccuuppaattiioonn,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ssiittee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  bbiieennss,,  ppeerrssoonnnneess  oouu  aanniimmaauuxx  ddoonntt  iill  yy  mmoottiivvee,,  aaddmmeett  oouu  aauuttoorriissee  llaa  pprréésseennccee..  CCeelluuii--ccii  
eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggaarrddiieennnnaaggee  eett  ccoonnttrrôôllee  dd''aaccccèèss  ddeess  ssuurrffaacceess  iinnttéérriieeuurreess  eett  eexxttéérriieeuurreess  pprréévvuueess  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd''ooccccuuppaattiioonn  eett,,  ppoouurr  ccee  ffaaiirree  pprreenndd  ttoouutteess  mmeessuurreess  
eett  mmeett  eenn  œœuuvvrree  ttoouuss  mmooyyeennss  eett  eeffffeeccttiiffss  qquu''iill  jjuuggee  nnéécceessssaaiirreess..  
SSaauuff  aaccccoorrdd  eexxpprreessss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ggaarrddiieennnnaaggee  aaggrrééee  ppaarr  llee  ««  BBaaiilllleeuurr  »»  ppoouurrrraa  iinntteerrvveenniirr  ssuurr  llee  ssiittee..  
LLee  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee  eesstt  mmiiss  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  ««  BBaaiilllleeuurr  »»,,  iill  aassssuurreerraa  lleess  oouuvveerrttuurreess  eett  ffeerrmmeettuurreess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ssppéécciiffiicciittééss  ddee  cchhaaqquuee  
mmaanniiffeessttaattiioonn..    
  
PPoouurr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  ttyyppee  LL  ((SSppeeccttaacclleess)),,  llee  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  sseerraa  ccoommppllééttéé  ppaarr  uunn  sseerrvviiccee  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn..  SSaa  ccoommppoossiittiioonn  sseerraa  pprréécciissééee  ppaarr  llaa  SSPPLL  
AALLPPEEXXPPOO  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  ppuubblliicc  aaddmmiissssiibbllee  pprréévvuuee  ssuurr  ll’’éévvéénneemmeenntt..  
  
  

MM..  NNEETTTTOOYYAAGGEE  
  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ffaaiirree  eeffffeeccttuueerr  uunn  nneettttooyyaaggee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  llooccaauuxx  qquu''iill  ooccccuuppee..  TToouuss  lleess  ddéécchheettss  ddooiivveenntt  êêttrree  éévvaaccuuééss  hhoorrss  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  cchhaaqquuee  jjoouurr  
aavvaanntt  ll''oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc..  LLeess  bbeennnneess  àà  ddéécchheettss  nnee  ddeevvrroonntt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ssttaattiioonnnneerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  nnii  eenn  ffaaççaaddee  ddeess  bbââttiimmeennttss..  LLeess  eemmppllaacceemmeennttss  ppoossssiibblleess  sseerroonntt  
iinnddiiqquuééss  ppaarr  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»..  
  
  

NN..  DDIIVVEERRSS  
  
NN..11  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''AACCCCUUEEIILL  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  pprreenndd  eenn  cchhaarrggee  ll''oorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll''aaccccuueeiill  ddee  ssaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  mmoobbiilliieerr  oouu  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  dd''aaccccuueeiill  ddaannss  ddeess  zzoonneess  nnoonn  
lloouuééeess  eesstt  iinntteerrddiitt  ssaauuff  aauuttoorriissaattiioonn  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»..  LLee  ppeerrssoonnnneell  dd''aaccccuueeiill  dduu  ««PPrreenneeuurr»»  ddooiitt  ppoorrtteerr  uunn  bbaaddggee  aauu  nnoomm  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
  
NN..22  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  LLOOGGOO  
SSuurr  aaccccoorrdd  eexxpprreessss  ddoonnnnéé  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssuuiittee  àà  uunnee  ddeemmaannddee  ééccrriittee  dduu  ««PPrreenneeuurr»»,,  llee  ««BBaaiilllleeuurr»»  mmeettttrraa  àà  ddiissppoossiittiioonn  lleess  éélléémmeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  
dduu  llooggoo  ««AALLPPEEXXPPOO»»..  CCee  ddeerrnniieerr  ppoouurrrraa  ffiigguurreerr  ssuurr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ppuubblliicciittaaiirreess  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  uuttiilliissééss  ppaarr  llee  ««PPrreenneeuurr»»  àà  llaa  sseeuullee  ffiinn  ddee  ssiiggnnaalleerr  lleess  
mmaanniiffeessttaattiioonnss  oorrggaanniissééeess  ppaarr  lluuii..  TToouutt  eemmppllooii  dduu  llooggoo  ppoossttéérriieeuurr  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  oouu  ssaannss  aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  iinntteerrddiitt..  
  
NN..33  PPHHOOTTOOSS  FFIILLMMSS  EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTTSS  
LLaa  pprriissee  ddee  vvuuee,,  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  qquueellqquuee  ssooiitt  llee  oouu  lleess  mmooyyeennss  uuttiilliissééss  ssoonntt  iinntteerrddiittss  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssaauuff  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  cceellllee--ccii..  
  
NN..44  LLIICCEENNCCEE  DD’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURR  DDEE  SSPPEECCTTAACCLLEE  
EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  cciirrccuullaaiirree  dduu  1133  jjuuiilllleett  22000000    rreellaattiivvee  àà  llaa  lliicceennccee  dd’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  ssppeeccttaacclleess,,  llee  ««PPrreenneeuurr»»  ddeevvrraa  jjuussttiiffiieerr  aauupprrèèss  dduu  ««BBaaiilllleeuurr»»  qquu’’iill  eesstt  bbiieenn  
ddéétteenntteeuurr  ddeess  lliicceenncceess  ddee  22èèmmee  eett  33èèmmee  CCaattééggoorriiee  ddaannss  llee  ccaass  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  ssppeeccttaacclleess  oouu  dd’’aanniimmaattiioonnss..  CCeettttee  lliicceennccee  ppeeuutt  êêttrree  ddéétteennuuee  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  pprreessttaattaaiirree  
dduu  ««  PPrreenneeuurr  »»..  
  
NN..55  SSAACCEEMM  
LLee  ««PPrreenneeuurr»»  ss’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  lliittttéérraaiirree  eett  aarrttiissttiiqquuee,,  eett  nnoottaammmmeenntt    ccoonncclluurree  ttoouuss  lleess  aaccccoorrddss  pprrééaallaabblleess  aavveecc  lleess  oorrggaanniissmmeess  
iinnttéérreessssééss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llaa  SSoocciiééttéé  ddeess  AAuutteeuurrss,,  CCoommppoossiitteeuurrss  eett  EEddiitteeuurrss  ddee  MMuussiiqquueess,,  eett  rréégglleerr  lleess  ddrrooiittss  eett  ttaaxxeess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  dduuss  àà  cceess  oorrggaanniissmmeess..    
  
NN..66  AADDMMIISSSSIIOONN  EETT  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  HHAANNDDIICCAAPP..  
LLeess  ppeerrssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee  cciirrccuullaanntt  eenn  ffaauutteeuuiill  rroouullaanntt  ddooiivveenntt  aaccccééddeerr  àà  ttoouuss  lleess  eessppaacceess  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc  yy  ccoommpprriiss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  ssttaannddss  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  
eessttrraaddeess  oouu  ddéénniivveellllaattiioonnss,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  dduu  3311  MMaaii  11999944..  LL’’eeffffeeccttiiff  tthhééoorriiqquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  nnee  ddééppaasssseerraa  ppaass  22%%  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  ttoottaall  dduu  
ppuubblliicc  ppoouurr  lleess  ssuurrffaacceess  dd’’eexxppoossiittiioonn..  PPoouurr  lleess  ssaalllleess  ddee  ccoonnfféérreenncceess  lleess  ppllaacceess  ssoonntt  rréésseerrvvééeess  ddaannss  cchhaaccuunnee  ddeess  ssaalllleess..  PPoouurr  lleess  ssaalllleess  nn’’aayyaanntt  ppaass  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ffiixxee,,  
cceess  eemmppllaacceemmeennttss  aauu  nnoommbbrree  ddee  33  ppaarr  ssaallllee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ddééggaaggééss  lloorrss  ddee  ll’’aarrrriivvééee  ddee  ppeerrssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee..  CCeess  ppllaacceess  ssoonntt  ppoossiittiioonnnnééeess  llee  pplluuss  pprrèèss  ddeess  
ddééggaaggeemmeennttss  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  rreejjooiinnddrree  rraappiiddeemmeenntt  lleess  eessppaacceess  dd’’aatttteennttee  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  éévvaaccuuaattiioonn..  
  
NN..77  IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  DDEE  FFUUMMEERR  
IIll  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiitt  ddee  ffuummeerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  bbââttiimmeennttss..  LLee  ««  PPrreenneeuurr  »»  ss’’eennggaaggee  àà  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  cceess  ccoonnssiiggnneess  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  ssaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  
  
NN..88  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  FFOOIIRREESS  EETT  SSAALLOONNSS  EENN  FFRRAANNCCEE  
SSii  llee  ««  PPrreenneeuurr  »»  eesstt  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ffééddéérraattiioonn  ddeess  FFooiirreess  eett  SSaalloonnss  ddee  FFrraannccee  cceelluuii--ccii  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  àà  cchhaaccuunn  ddee  sseess  eexxppoossaannttss  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  FFooiirreess  
eett  SSaalloonnss..    
  
  
  
  



AG CONSEILS EDITION 06/2020 

10  

  
  
NN..99  MMEESSUURREESS  DDEE  SSUURREETTEE  AA  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  LLOORRSS  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  EEVVEENNEEMMEENNTT  ((PPOOSSTTUURREE  VVIIGGIIPPIIRRAATTEE))  
IIll  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  ddee  pprréévvooiirr  eett  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmeessuurreess  vviissaanntt  àà  ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquu’’iill  oorrggaanniissee..  
PPoouurr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  pplluuss  ddee  11550000  ppeerrssoonnnneess,,  uunn  ddoossssiieerr  sseerraa  ttrraannssmmiiss  àà  llaa  PPrrééffeeccttuurree  ddee  ll’’IIssèèrree  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr..  
UUnn  DDiissppoossiittiiff  PPrréévviissiioonnnneell  ddee  SSeeccoouurrss  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ((sseeccoouurriisstteess  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  eeffffeeccttiiff  ddee  11//11000000))..  
LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  sseerroonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::      
CCrrééeerr  uunnee  zzoonnee  ssééccuurriissééee  aavveecc  ddéélliimmiittaattiioonn  dduu  ppéérriimmèèttrree..  
IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ssuurr  lleess  aabboorrddss  ddeess  zzoonneess  uuttiilliissééeess..  
IInnssppeeccttiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  aavvaanntt  ll’’oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc..  
MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ccllaaiirree  eett  aaddaappttééee  ppoouurr  llee  ppuubblliicc..  
OOrrggaanniisseerr  lleess  ffiilleess  dd’’aatttteennttee  ssuurr  ddeess  eessppaacceess  àà  ddiissttaannccee  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  eenn  éévviittaanntt  lleess  aattttrroouuppeemmeennttss..  
SSééppaarreerr  lleess  fflluuxx,,  eennttrraannttss,,  ssoorrttaannttss,,  vviissiitteeuurrss,,  oorrggaanniissaatteeuurrss,,  sseeccoouurrss……  
OOrrggaanniisseerr  uunn  pprréé--ffiillttrraaggee..  
MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ppooiinnttss  dd’’iinnssppeeccttiioonn  eett  ffiillttrraaggee,,  OOuuvveerrttuurree  ddeess  ssaaccss,,  ccoonnttrrôôllee  vviissuueell  oouu  PPaallppaattiioonn..  
OOrrggaanniisseerr  llaa  ddéétteeccttiioonn,,  mmooyyeennss  ooppttooéélleeccttrroonniiqquueess  eett  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss..  
MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssûûrreettéé..  
PPoorrtt  ddee  bbaaddggeess  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr..  
DDootteerr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  mmooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
OOrrggaanniisseerr  lleess  lliivvrraaiissoonnss..  
  
NN..1100  MMEESSUURREESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  CCOOVVIIDD--1199  AA  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  LLOORRSS  DD’’UUNN  EEVVEENNEEMMEENNTT..  
EEnn  ccoommpplléémmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ssuurreettéé  ((NN..99))  ::      
RReessppeecctteerr  lleess  mmeessuurreess  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddee  pprrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess,,  mmaassqquueess,,  vviissiièèrree,,  eettcc  eettcc……    
MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ccllaaiirree  eett  aaddaappttééee  ppoouurr  llee  ppuubblliicc..  
OOrrggaanniisseerr  lleess  ffiilleess  dd’’aatttteennttee  eett  ssééppaarreerr  lleess  fflluuxx,,  eennttrraannttss,,  ssoorrttaannttss..  
OOrrggaanniisseerr  uunn  pprréé--ffiillttrraaggee..  
MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ppooiinnttss  aauuxx  eennttrrééeess  ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ssaanniittaaiirreess..  
MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssééccuurriittéé..  
OOrrggaanniisseerr  lleess  lliivvrraaiissoonnss..  
CCoommpplléétteerr  llee  ddiissppoossiittiiff  pprréévviissiioonnnneell  ddee  sseeccoouurrss  ssii  nnéécceessssaaiirree  ((mmééddeecciinnss))..  
UUnn  ppllaann  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssaanniittaaiirree  eesstt  eenn  ppllaaccee  ssuurr  lleess  bbââttiimmeennttss  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  lleess  mmeessuurreess  aapppplliiccaabblleess  ddaannss  llee  ccaaddrree    ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  sseerroonntt  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddee  
cceelllleess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  


