MODEL MEMÒRIA D’ACTIVITAT I DE SEGURETAT PER A L’OCUPACIÓ
DE LA VIA PÚBLICA PER A TAULA PETITÒRIA O INFORMATIVA
________________________________________________________, amb DNI núm.
__________________________________________, com a persona representant de
l’associació/entitat/______________________________, amb domicili a efectes
de notificacions al municipi de _______________________________________,
carrer/plaça ___________________________________________ i telèfon de
contacte _______________________, davant de l’Ajuntament de Dénia
compareix i
EXPOSA
Que l’associació/entitat/ __________________________________________,
vol demanar autorització per a ocupació de la via pública al carrer/plaça
______________________________________________________, mitjançant
________________________________taula/es i _______________cadira/es,
per

al

dia/es______________________________________i

l’horari____________________________________.
El motiu pel qual es pretén realitzar l’ocupació amb la taula interessada és el
següent:

Es disposa de segur de responsabilitat civil que cobreix l’activitat descrita.
Es declara expressament que l’activitat es desenvolupa sense ànim de
lucre.
Respecte a la memòria de seguretat es fa constar que no es du a terme cap
muntatge d’estructures o lones, es considera una instal·lació de poca
transcendència per la seua tipologia.
Per altra banda, per a garantir la seguretat de la zona designem com a persones
responsables de l’acte, que vetllaran perquè la ubicació de les taules i cadires es

faça de manera correcta sense cap tipus d’obstrucció, i es garantisca l’entrada i
eixida a les persones següents:
Sr./Sra._________________________________________________________
Telèfon de contacte: _________________
Sr./Sra._________________________________________________________
Telèfon de contacte: _________________
Sr./Sra__________________________________________________________
Telèfon de contacte: _________________
En cas que es produïsca alguna emergència, les persones encarregades de
telefonar als serveis d’emergència (policia local, bombers, ambulància) i que
coneixen els telèfons de contacte són les anteriorment designades.
L’organització

dels

membres

de

l’associació

_____________________________________________________en el cas que
es produïsca alguna emergència, en primer lloc valoraran el tipus d’emergència
i seguidament avisaran als serveis corresponents (policia, ambulància, etc.). Les
persones mencionades disposaran dels telèfons dels serveis d’emergència. En
qualsevol cas, les telefonades es faran a través del telèfon 112.
Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis així com un extintor de CO2.
Tenint en compte tot el que s’exposa:
SOL·LICITA
Que es tinga per presentada la memòria d’activitat i seguretat als efectes
d’obtenir autorització per a ocupar la via pública per a taula petitòria/informativa,
de conformitat amb allò que s’ha especificat al cos d’aquest escrit.
Dénia, _____________de ______________________de 20___

Signat: __________________________
President/a associació/entitat

