
Sol·licitud / Instància d’instal·lació d’atraccions i parades de Festa Major 

DADES PERSONALS DE L’INTERESSAT/DA 

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT (si escau) 

i domicili a efectes de notificacions a 

EXPOSO 

Que soc titular de o represento les següents atraccions o parades: 

NOM DE L’ATRACCIÓ DIMENSIÓ (m²) 

NOM DE LA PARADA DIMENSIÓ (m²) 

SOL·LICITO 

Que se m’autoritzi a poder formar part, amb les instal·lacions indicades, de la fira següent: 

Signatura 

Arenys de Munt, _____ d_________________________ de 20____ 

RELACIÓ DE DOCUMENTS APORTATS 

Il·ltre. Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 

Nom i cognoms 

NIF/CIF Telèfon E-mail

Nom i cognoms 

NIF/CIF Telèfon E-mail

Adreça Núm. Pis               Porta 

Població C.P.



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, per part del firaire i/o comerciant, de l’acceptació i subjecció de les 
condicions especificades a la llicència. 

A la llicència hi constaran, a més de les dades d’identificació 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, i presentar-lo adjuntant la documentació que s’especifica a 
l’apartat “Documentació necessària”. La presentació d’aquesta sol·licitud no pressuposa l’autorització de la instal·lació. 

Documentació necessària 

Atraccions 
• Instància.
• Fotocòpia del DNI del titular sol·licitant de l’autorització.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques del titular.
• Justificació de pagament d’autònoms.
• Manual d’instrucció i certificat d’idoneïtat expedit per la corresponent Delegació d’Indústria 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 a atraccions 
amb moviment, la cobertura mínima serà de 601.012,10 € i de 300.506,05 € per a la resta d’aparells. Opcionalment es podrà presentar
pòlissa i rebut.
• Certificat d’instal·lació elèctrica 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 de manteniment.
• Pla d’autoprotecció, si escau.
• Tramitació de declaració responsable de posada en servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, grup electrogen o connexió
temporal a empesa distribuïdora.

Parada: venda d’articles, artesania, bijuteria, etc.: 
• Instància.
• Croquis amb les mides.
• Fotocòpia del DNI del titular de la sol·licitud.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques del titular.
• Justificació de pagament d’autònoms.
• Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• Certificat d’extintors revisats / contracte de manteniment.
• Tramitació de declaració responsable de posada en servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, grup electrogen o connexió
temporal a empesa distribuïdora.

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 serà de 300.506,05 €. Opcionalment es podrà presentar pòlissa i rebut. 

Parades: xiringuitos, bar, frankfurt, xurreria, etc.: 
• Instància.
• Fotocòpia del DNI del titular sol·licitant de l’autorització.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques del titular.
• Justificació de pagament d’autònoms.
• Dimensions del “xiringuito” incloses les taules.
• Certificat instal·lació elèctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• En cas que disposi d’aparells de gas, declaració responsable conforme totes les canalitzacions, tant fixes com mòbils, i que tots els
aparells es troben 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 de formació en manipulació d’aliments de tots els membres 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 serà de 300.506,05 €. Opcionalment es podrà presentar pòlissa i rebut.
• Tramitació de declaració responsable de posada en servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, grup electrogen o connexió
temporal a empesa distribuïdora.
• Declaració responsable d’establiments alimentaris i registre d’establiments minorista d’aliments i restauració d’àmbit local.



 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud per correu electrònic:

_______________________________________________________________________________________

 He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques següents:

L’acceptació comportarà el consentiment de l’interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació 
amb efectes jurídics que es pugui derivar d’aquest procediment. 

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema 
de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS 
informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu. 

Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de les notificacions, caldrà que aquest s’identifiqui i 
s’autentiqui a través de certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o 
superior o mitjançant una contrasenya d’un sol ús. 

Per a l’accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l’interessat i produirà els 
efectes previstos a  l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

Política de protecció de dades de caràcter personal 

Responsable del tractament Ajuntament d’Arenys de Munt 
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt  
Tel. 93 793 79 80 / Fax 93 795 06 30 
protecciodedades@ademunt.cat     www.arenysdemunt.cat  

Dades de contacte delegat 
de protecció de dades  

protecciodedades@ademunt.cat 
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt 
Tel. 93 793 79 80 

Finalitat del tractament Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades. 

Base jurídica  Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. 
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. 

Destinataris  Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la 
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu-
e.cat/web/arenysdemunt).

Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació  Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament

d’Arenys de Munt, en paper o mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seu-e.cat/web/arenysdemunt).

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició 

Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a: 

Ajuntament d’Arenys de Munt 
Rambla Francesc Macià, 59 
08358 Arenys de Munt 
Tel.: 937937980 / Fax: 937950630 
Correu electrònic: incidencies.ARCO@ademunt.cat 
Indicant clarament a l’assumpte: Tutela de Drets LOPD 
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