SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CORREFOCS O ESDEVENIMENTS AMB FOC
DADES DE L’ORGANITZADOR
Nom de l’entitat

NIF

Nom i cognoms del responsable

DNI

Adreça

Població

Telèfons de contacte

Correu electrònic

EXPLICACIÓ DEL CORREFOC O ESDEVENIMENT AMB FOC

NECESSITATS PER AL CORREFOC O ESDEVENIMENT AMB FOC
 Protecció Civil
 ADF (voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal)
 Servei de Trànsit (en cas de ser necessari el tall d’alguna carretera)
 Bombers
 Ambulància
 Tancament de carrers: ....................................................................................................... .................................................
IMPORTANT: Consulteu al dors la documentació necessària que cal adjuntar a la sol·licitud.
Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter pers onal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida de documents, de l que és responsable l’Ajuntament de
Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competè ncies municipals, en
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza
una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament,
s/n de Sant Pau d’Ordal.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
 Sol·licitud d’ús d’artificis pirotècnics en manifestacions festives
 Plànol amb indicació del circuit/recorregut del correfoc especificant el nom dels carrers
 Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de qui els representa
 Dades dels RGCRE* i documentació justificativa d’haver rebut la formació
 Justificació documental que tots els components del/s grup/s han rebut la formació (acreditació CRE*)
 Permís per escrit dels pares, mares o tutors legals en cas de participació de menors d’edat
 Relació dels tipus d’artificis i pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, quantitat de matèria
reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.
 Justificació documental que l’organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i els possibles accidents en cas de
participació de menors d’edat.

*RGCRE: Responsable del grup Consumidor reconegut com a expert.
*CRE: Consumidor reconegut com a expert

