SOL·LICITUD D’AUTORITZACIO PER A LA REALITZACIO D’ACTIVITATS A LA VIA
PUBLICA, UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS O UTILITZACIÓ DE
MATERIAL DE L’AJUNTAMENT
DADES DEL/ DE LA SOL·LICITANT:
En/na ________________________________________ DNI ____________
Adreça ________________________________
CP __________ Municipi ______________________ Telèfon __________________
Mail _______________________
Actuant
en
nom
propi/
Actuant
com
a
representant
de________________________________________
DNI/NIE _______________ Adreça _____________________________ CP __________
Municipi ________________ Telèfon ______________ Mail _____________________
Núm. Registre Entitats____________________
EXPOSA:
Que el sol·licitant vol organitzar a la via pública/equipament municipal l’activitat
següent
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(*) Aforament de l’activitat màxim previst: ___________________________________ persones.
(*) Les activitats recreatives musicals, amb un aforament màxim previst a partir de 500 persones, hauran
de disposar d’una memòria de seguretat conforme els requisits i el contingut establerts a l’article 42.2
del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Espai que es sol·licita ____________________________________________________
Dia i hora _______________________________________________
Petició de materials / serveis
□Tanques (indicar nombre)
□Muntatge d’infraestructura diversa (detallar quina)
□Megafonia
□Altres:________________________________

Que es designa com a persona responsable de l’activitat i coma interlocutor davant de
l’Ajuntament a ___________________________________________, i que es
compromet a estar localitzable durant el transcurs de l’activitat.
DECLARO RESPONSABLEMENT
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• Que les dades consignades en aquest document son certes, així com tota la
documentació que s’hi adjunta, i que estic obligat a comunicar a l’Ajuntament
qualsevol variació que s’hi pugui produir.
• Que disposo de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil que amb
cobertura suficient per atendre qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se
de l’organització de l’acte o de la utilització del material municipal
• Que les característiques de l’activitat seran les següents.
















L’activitat comptarà amb actuacions musicals en directe
L’activitat comptarà amb música enregistrada per ballar
Actuacions de cors o bandes de música amb escenari
Utilització d’equipament inflable petit format
Utilització de castells inflables o similars
Utilització d’atraccions mecàniques
Dinars, sopars o activitats gastronòmiques
Ús de material pirotècnic
Encesa de fogueres
Presència d’animals
Utilització canons d’escuma
Utilització de la xarxa municipal d’aigua
Necessitat de connexió elèctrica
Publicitat
Altres_________________________________________________________

Per tot el que ha quedat exposat,
SOL·LICITA:
 Autorització per organitzar les esmentades activitats, per la qual cosa s’annexa
la documentació que s’especifica al peu d’aquesta sol·licitud
 Li sigui facilitat el material que es relaciona en aquesta instància

Signat:________________________ Palafolls, ____ de ________________ de 20____
DOCUMENTACIO APORTADA:

□Memòria descriptiva
□Contractació de cabines higièniques o justificant
□Memòria de seguretat (≥500 persones)

□Plànol de situació i ubicació
□Pòlissa i rebut de l’assegurança de RC
□Altres ___________________________

* Les dades de caràcter personal que ens han proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Aj untament de Palafolls.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Palafolls.

IL.LM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat

2

