Caldrà aportar la següent de documentació fins al
17
de
juliol
de
2016
(no
s’acceptarà
documentació després d’aquesta data):
TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A L’OCUPACIÓ
D’ESPAIS PÚBLICS AMB ATRACCIONS DE FIRA O
SIMILARS ELS DIES 28,29,30 i 31 DE JULIOL.

Segons el DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives i més concretament l’article 39.4,
caldrà complir els següents punts:
Condicions de les estructures no permanents desmuntables
En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables
han de presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de
l'Administració que exerceixin el control inicial els manuals d'instruccions i les
certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions
efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars
d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció
funciona correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control
han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.
Per tot l’esmentat anteriorment caldrà aportar la següent de documentació fins al
17 de juliol de 2016 (no s’acceptarà documentació després d’aquesta data):
•

Instància de sol·licitud on s’ha d’especificar la superfície total
ocupada inclòs els elements auxiliars (caravanes, grups
electrògens …)

•

Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant.

•

Certificat signat per tècnic competent segons l’article 39.4 del
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

•

Certificat vigent de les instal·lacions elèctriques.

•

Certificat i contracte
contraincendis.

•

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en que figuri, com a
mínim :

de

manteniment

de

les

instal·lacions

Nom del propietari
Període de vigència
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Atracció que s’assegura
Garanties i quantitats assegurades.
•

Autoliquidació provisional
municipal núm. 16.

de

la

taxa,

segons

l’ordenança

Nota: El càlcul de la taxa es comptabilitzarà de dijous a diumenge
i en funció de la superfície a ocupar a raó 1,05 € m2/dia.
Exemple: 40 m2 x 4 dies x 1,05 € m2/dia = 168,00 €
1. Llicència de muntatge :
En cas que la documentació presentada sigui correcta, l’Ajuntament concedirà la
llicència municipal per al muntatge de l’atracció.
Una vegada atorgada la llicència municipal d’instal·lació, es podrà iniciar el
muntatge de l’atracció.
2. Muntatge de l’atracció :
Una vegada finalitzat el muntatge de l’atracció el promotor haurà d’aportar la
documentació següent :
-

Certificat del muntatge de l’atracció signat per un tècnic competent
i visat pel col·legi professional corresponent, en què s’especifiqui
que l’atracció és apta per al seu funcionament, quant a la seguretat
exterior i global.

Nota :
1) Si es necessités subministrament elèctric, caldrà sol·licitar una escomesa a
la companyia subministradora o bé a través d’un grup electrogen
degudament insonoritzat.
2) L’Ajuntament es reserva el dret de no autoritzar el funcionament en cas de
que els Serveis Tècnics o la Policia Local detecti condicions no segures de
l’atracció, independentment de que es disposin dels certificats pertinents.

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat - ser@ser.cat

