
FITXA INFORMATIVA DE L’ESDEVENIMENT 

DADES IDENTIFICATIVES DE L’ESDEVENIMENT 

Organitzador 

Nom de l’acte 

Municipi 

Descripció de l’acte 

Hi ha pirotècnia o foc? SI      NO 

Disposen d’autorització del/de 
la propietari/ària del terreny SI      NO 

S’ha informat als veïns 
immediats SI      NO 

Disposen de servei de 
menjars/begudes SI      NO 

Data/es 

Hora d’inici – hora final 

Lloc de sortida 

Lloc d’arribada 

Ubicació 

Assistència prevista 

Nom i telèfon contacte 
(responsable IN SITU) 

MESURES DE SEGURETAT 

PREVENTIU SANITARI 

Empresa 

Telèfon contacte IN SITU 

Horari de cobertura 

Dispositiu previst (indicar unitats previstes en cada casella que correspongui) 

AMBULÀNCIES PERSONAL SANITARI EXTRA 

Suport vital bàsic Metge/essa 

Suport vital avançat (amb infermer/a) Infermer/a 

Suport vital avançat (infermer/a i 
metge/essa) Personal a peu 

Indicar ubicació del preventiu i si és 
fixe o mòbil 

COMPLIMENTAR DOCUMENT ANNEX



Cal adjuntar: 

• Croquis de l’acte on figurin (en cas que es disposin):
− Ubicació i entorn de l’acte
− Accessos disponibles per serveis d’emergència (vetlla que no interfereixin amb

recorreguts d’evacuació) des de xarxa viària principal
− Talls de circulació previstos
− Hidrants
− Extintors
− Cuba ADF
− Ubicació del preventiu sanitari (ambulàncies, personal, ...)
− Rotòmetre (en cas de curses)
−

• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
• Contractació de preventiu sanitari

ACCESSIBILITAT: 

Hi ha intervenció de policia local/vigilants o guàrdia municipal en control d’accessos? 

Indicar vies d’accés disponibles per serveis d’emergències de de la xarxa viària principal 
(que no interfereixin amb recorreguts d’evacuació) 

Carrer/via Horari de tall 

EXTINCIÓ D’INCENDIS: 

Hi ha alguna cubà ADF prevista? 

Hi ha hidrants a l’entorn? 

Hi ha extintors en l’entorn de l’acte? 

Observacions: (indicar si hi ha cap altre aspecte que pugui ser d’interès per als serveis 
d’emergència) 

mailto:avinyo@avinyo.cat


ANNEX 

Nom de l’acte 

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a 
al dors de la pàgina.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ 
Telèfon: 938387700 
Web: www.avinyo.cat 
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat 

Finalitat 
del 
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 
del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 
públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 
tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 
l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció 
de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans 
no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la web de l’Ajuntament de Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-
dades 

http://www.avinyo.cat/
mailto:avinyo@avinyo.cat
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