Ajuntament de

Riudarenes
SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ D’ATRACCIONS I PARADES DE FIRA

Nom i Cognoms
Adreça
C.P. i Població
Telèfon
DNI
Nom i Cognoms del
titular de l’activitat
Adreça
EXPOSO: que soc titular o represento les següents atraccions o parades:
NOM ATRACCIÓ

DIMENSIÓ (m²)

NOM PARADA

DIMENSIÓ (m²)

Que el compte corrent pel retorn de la fiança és:_______________________________
DEMANO: que se m’autoritzi poder formar part, amb les instal·lacions indicades, de la
fira següent:




Festa Major (3r cap de setmana de setembre)
Festa de Sant Martí (Novembre)
Altres:

Riudarenes,_________d___________________de 20_____
(signatura)
L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades en aquest formulari quedaran
incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a
la finalitat de < GESTIÓ EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui
imprescindible per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el
grau de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les mesures de
seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de
tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en
compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals – Departament d’Atenció a
l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de sol·licitud vigents.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ
D’ATRACCIONS RECREATIVES I PARADES.
Preàmbul
Per a l’exercici de tota atracció o parada caldrà sol·licitar prèviament la corresponent llicència
municipal i satisfer les taxes i preus públics establerts a l’ordenança fiscal de l’exercici.
Tota llicència d’ocupació i explotació de l’activitat comporta l’acceptació per part del firaire i/o
comerciant de l’acceptació i subjecció de les condicions especificades a la llicència.
A la llicència hi constarà, a més de les dades d’identifació personal, els productes o serveis que
es poden vendre. Serà obligatori tenir a la parada la llicència municipal.
Fonaments de dret
-Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
-Segons l’article 95 del D 112/20101, els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars estan
subjectes a llicència municipal.
Procediment
Emplenar l'imprès de sol·licitud d'instal·lació d'atraccions i parades de fira, presentar-lo
adjuntant la documentació que s’especifica en l'apartat "Documentació necessària". La
presentació d'aquesta sol·licitud no pressuposa l'autorització de la instal·lació.
Documentació necessària
Atraccions
• Instància.
• Fotocòpia DNI del titular sol·licitant de l’autorització.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular.
• Justificació pagament autònoms.
• Manual d’instrucció i certificat d’idoneïtat expedit per la corresponent Delegació d’Industria
del lloc de fabricació de l’aparell.
• Declaració responsable de la persona titular o organitzadora per a la contractació d’una
d’assegurança de responsabilitat civil per respondre d’accidents i danys a tercers que
eventualment es puguin produir. (s’adjunta document que cal presentar). Per aparells majors
de moviment la cobertura mínima será de 601,012,10€ i de 300.506,05€ per la resta
d’aparells. Opcionalment es podrà presentar pòlissa i rebut.
• Certificat instal·lació eléctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• Certificat de seguretat en el muntatge de la instal·lació signat per tècnic competent.
• Certificat d’extintors revisats/contracte manteniment.
• Pla d’autoprotecció, si s’escau.
Parada: venda d’articles, artesania, bijuteria etc...:
• Instància.
• Croquis amb les mides.
• Fotocòpia DNI del titular de la sol·licitud.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular.
• Justificació pagament autònoms.
• Certificat instal·lació eléctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• Certificat d’extintors revisats/contracte manteniment.
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• Declaració responsable de la persona titular o organitzadora per a la contractació d’una
d’assegurança de responsabilitat civil per respondre d’accidents i danys a tercers que
eventualment es puguin produir. (s’adjunta document que cal presentar). La cobertura mínima
será de 300.506,05€. Opcionalment es podrà presentar pòlissa i rebut.
Parades: Xiringuitos, Bar, frankfurt, patatera, etc...:
• Instància.
• Fotocòpia DNI del titular sol·licitant de l’autorització.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular.
• Justificació pagament autònoms.
• Dimensions del “xiringuito” incloses les taules.
• Certificat instal·lació eléctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• Cas que disposi d’aparells a gas, declaración responsable conforme totes les canalitzacions,
tant fixes com mòbils, i que tots els aparells es troven en correctes condicions i manteniment
per ser emprades a la fira.
• Declaració responsable conforme es compromet a vendre productes que estan degudament
etiquetats i estan autoritzats pel servei del departament corresponent de la Generalitat de
Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i Consum.
• Acreditació formació en manipulador d’aliments de tots els menbres de la parada.
• Contracte amb gestor autoritzat per a la recollida d’olis usats.
• Declaració responsable de la persona titular o organitzadora per a la contractació d’una
d’assegurança de responsabilitat civil per respondre d’accidents i danys a tercers que
eventualment es puguin produir. (s’adjunta document que cal presentar). La cobertura mínima
será de 300.506,05€. Opcionalment es podrà presentar pòlissa i rebut.
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