
SOL·LICITUD DE L'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE FOCS 
D'ARTIFICI

En _____________________________________________ ____________ DNI ______________________

Domicili ___________________________________Nº__________ Tlf. _____________________________

Localitat _______________________________________Província_________________________________

Entitat:  Sí/  No Nom _______________________________________________________________

Tipus de Foc d'artifici _____________________________________________ Classe _______ Kg _______

Tipus d'acte  ____________________________________________________________________________

Lloc de l'acte ________________________________________________ Data___________ Hora _______

Després d'haver-li comunicat la necessitat i l'obligació de proposar i adoptar les mesures de seguretat 
adients per tal de realitzar l'acte que s'ha mencionat abans, amb la finalitat que el desenvolupament 
d'aquest es produïsca sense cap mena de risc per als participants i/o públic assistent de la via pública, 
manifesta:

1.- Que no hi ha cap perill per als tiradors, ja que aniran protegits adequadament i coneixen les mesures de 
seguretat que han d'adoptar, així com l'ús correcte dels productes pirotècnics.

2.- Que no hi ha cap perill o risc de danys per a ells mateixos, per al público en general i per als béns materials, 
ja que els productes pirotècnics estaran controlats pels mateixos membres de l'entitat Organitzadora i la detonació 
d'aquests productes es produirà a l'interior del carrer.

3.- Que  SÍ /  NO és necessari retirar vehicles de la via pública.
4.- Que no és necessari adoptar cap mena de distància com a zona de seguretat per al públic, perquè l'interior 

del carrer, on es realitza el llançament dels focs, estarà acotat i vigilat pels mateixos tiradors.
5.- Que cumpliran, en qualsevol cas, les mesures de Seguretat que l'Ajuntament els puga proposar, per tal 

d'assegurar, encara més si és possible, el desenvolupament correcte de l'acte.
6.- Que respectaran la quantitat de productes pirotècnics que han de portar durant el trajecte, així com el fet que 

el repartiment es farà d'acord amb les normes vigents en la matèria i que els productes no han d'estar emmagatzemats 
en vehicles.

Per això, SOL·LICITA

L'autorització del M.I. Ajuntament de Benetússer per tal de realitzar l'activitat descrita.

I perquè conste als efectes escaients, firma aquesta sol·licitud a

Benetússer, ____ de _____________ de 20___

Sol·licitant

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENETÚSSER  

C/ Miguel Hernández, 30  46910- BENETÚSSER (Valènci a) Telf  963752950 / Fax 963960756


