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ANEX 1. MODEL DE PROPOSICIÓ 

D’ACTIVITATS NO PERMANENTS, DECLARADES D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL, 
PROMOGUDES PER ENTITATS CIUTADANES SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER A REALITZAR 
A L’ESTIU DE 2021 I DINS EL PROGRAMA DE FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022. 

 
Nom de l’entitat: NIF/CIF: Núm. d’RMEC:  

Nom i llinatges del representant legal: DNI: 

Adreça: 
 

CP: 

Població : Telèfon: Correu electrònic: 

 
MANIFEST que accepto les condicions que regeixen la Convocatòria d’activitats no permanents 
a la via o espai públic i d’interès públic municipal, promogudes per entitats ciutadanes sense 
ànim de lucre, per a incloure al programa de festes d’estiu de l’Ajuntament de Palma, Estiu 2021 
i Sant Sebastià 2022 
 
Hem COMPROMET, en nom i representació de l’entitat, a:  
- Subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys a tercers, persones i 

béns durant les activitats. 
- Si s’escau, gestionar i obtenir els permisos necessaris d’altres institucions per a dur a terme 

l’activitat, així com els de caire sectorial. 
- Dur a terme una coordinació constant i una avaluació final amb l’Ajuntament de Palma, i de 

complir les indicacions en matèria de seguretat i salubritat que puguin exigir els 
corresponents manuals d’autoprotecció derivats de l’activitat i l’autoritat pertinent i, si escau, 
aportar els mitjans tècnics i humans per a garantir la seguretat i la salut durant 
l’esdeveniment. 

- Entregar, abans de l’inici de l’activitat, de l’autorització de la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria de posada en servei de les instal·lacions elèctriques. 

 
COMUNIC la persona que assumirà la responsabilitat de l’organització i el control de l’activitat:  

Nom i llinatges............................................................................................................................................. 

DNI .............................................................. Telèfons ................................................................................  

Adreça electrònica........................................................................................................................................ 

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’entitat) 
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ANEX 2.  PROJECTE DE L’ACTIVITAT PROPOSADA 

 

Es presenta anex, un document amb el projecte d’activitat, amb el següent contingut mínim: 

a) Títol de l’activitat proposada. 

b) Objectius. 

c) Justificació del interès públic general de l’activitat i, si s’escau, els antecedents històrics de 
l’activitat i el seu arrelament ciutadà. 

d) Destinataris: assistència estimada i tipologia del públic al qual s’adreça l’activitat.  

e) Durada: dia, lloc i hora de les activitats i temps de muntatges, proves, assajos i desmuntatges. 

f) Espai proposat i croquis (es poden utilitzar eines com plànols en línia, guies de carrers...). 

g) Descripció i contingut de les activitats i, si s’escau, artistes participants. 

h) Valoració econòmica: despeses previstes i forma de finançament. 

i) Proposta metodològica de treball i recursos humans i materials de què disposa l’entitat i que 
destinarà a l’activitat.  

j) Promoció (publicitat i difusió) de l’activitat per part de l’entitat proposant i, si s’escau, 
presentació de possibles patrocinadors i col·laboradors. 

k) Previsió de necessitats i serveis (infraestructures, ocupació de via pública, seguretat 
ciutadana, prevenció d’incendis, assistència sanitària i primers auxilis, neteja i higiene, etc.). 

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

  

(firma i segell de l’entitat)  

 


