Ajuntament
Sant Pere de Ribes
SOL·LICITUD PER LLICÈNCIES DE PARADES I ATRACCIONS DE FIRA
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i
cognoms
Adreça
C Postal

NIF
Telèfon
Població

Correu electrònic

DEMANO: que se m’autoritzi poder formar part, amb les instal·lacions indicades, de la
fira següent:
□ Festa Major Les Roquetes
□ Festa Major Ribes

DADES DE L’ATRACCIÓ
o Parades de venda alimentària
Dimensions ...................................................
o Atraccions electromecàniques
Dimensions ..................................................
o Parades de venda innòcues
Dimensions ..................................................
o Circ i espectacles similars
Dimensions ...................................................
o Altres .............................................................................................................................
Descripció:
Nom de l’atracció/ caseta o parada de venda .............................................
DADES DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Emplaçament:
o
o

Les Roquetes
Ribes

Data d’inici:
Data d’inici:

/
/

/_
/_

_ Fins:
_ Fins:

/__/_
/__/_

_
_

Així mateix, en aquest sentit, adjunta Declaració responsable del titular de l’activitat conforme la
instal·lació de la parada compleix els requisits establerts per la normativa ambiental i sectorial
vigent.

Autorització notificació electrònica
Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu consentiment
(en virtut de l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics) per rebre
les notificacions referents a aquesta sol·licitud per mitjà
electrònic garantint l’establert a l’apartat 4 del mateix article.

Signatura

Signatura i data:
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De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques, i reformes posteriors entre elles per la Llei 4/1999, de 13
de gener, se’l/la requereix perquè en el termini de 10 dies repari la mancança observada en la seva
sol·licitud que s’indica:

□
□
□
□
□
□
□
□

NIF.
Declaració censal Hisenda model 036-037.
Butlletí de la instal lació elèctrica.
Taxa per llicències d’activitat per establiment obert al públic de caràcter no permanent
de conformitat amb l’ordenança fiscal núm. 17-A (concepte 21).
Pòlissa assegurança i rebut actualitzat.

Cas de no complir aquest requeriment, s’entendrà que ha desistit de la seva petició, per la qual
cosa, de conformitat amb l’art. 92 de l’esmentada Llei 30/1992, se li comunica que si transcorreguts
3 mesos, comptats des de l’endemà dels 10 dies inicialment concedits, no realitza les activitats
necessàries per continuar la seva tramitació, es resoldrà la caducitat de l’expedient i es produirà
l’arxiu de les actuacions.

Sant Pere de Ribes,

El/la funcionari/iària del servei,
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Per obtenir la llicència d’activitat cal aportar còpies de la següent documentació en funció del tipus de
parada o atracció segons s’indica a continuació:
DOCUMENTACIÓ PER CASETES DE VENDA ALIMENTÀRIA

□
□
□
□
□

NIF

□
□
□
□

Certificat de manipulador d’aliments

Declaració censal Hisenda model 036-037
Assegurança de responsabilitat civil pòlissa i rebut en vigor
Butlletí de la instal·lació elèctrica
Certificat de revisió periòdica d’instal·lacions receptores individuals de gas ( incloent-hi els
aparells receptors).
Rebut del pagament de la taxa d’activitat
Sistema de protecció contra incendis. Revisió anual extintors.
Fotografia de la parada.
DOCUMENTACIÓ PER ATRACCIONS AMB MAQUINÀRIA

□
□
□
□
□
□
□

NIF

□
□

Fotografia de l’atracció muntada.

Declaració censal Hisenda model 036, 037
Assegurança de responsabilitat civil pòlissa i rebut en vigor
Butlletí de la instal·lació elèctrica
Certificat anual de muntatge
Rebut del pagament de la taxa d’activitat
Un cop muntat l’aparell mecànic i en el seu cas, el grup electrogen s’ha d’aportar certificat
signat per l’enginyer del correcte muntatge de la instal·lació i del funcionament del grup d’acord
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Sistema de protecció contra incendis Documentació de revisió anual de l’Extintor.
DOCUMENTACIÓ PER PARADES DE VENDA INNÒCUES

□
□
□
□
□

NIF
Declaració censal Hisenda model 036-037
Assegurança de responsabilitat civil pòlissa i rebut en vigor
Butlletí de la instal·lació elèctrica si escau.
Rebut del pagament de la taxa d’activitat

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Oficina d’Atenció al Ciutadà: Oficina a Les Roquetes Pl. Vinya d’en Petaca, 1 08812 Les Roquetes
Oficina d’Atenció al Ciutadà: Oficina a Ribes Plaça de la Vila, 1 08810 Sant Pere de Ribes
La documentació s’haurà de presentar amb una antelació mínima de 2 mesos abans de la data de
la ocupació i/o instal·lació per tramitar la llicència d’activitat corresponent.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME LA PARADA O ATRACCIÓ COMPLEIX AMB
LA NORMATIVA AMBIENTAL I SECTORIAL.

Nom del propietari
Representant/ intermediari
amb domicili a
de
Telèfon
amb el present document,

NIF
NIF
Codi Postal
Correu electrònic

DECLARA:
Que és el propietari i/o intermediari de la parada o atracció indicada a la sol·licitud compleix els
requisits establerts per la normativa ambiental i sectorial vigents
Que queda assabentat dels següents condicions tècniques:
- Respectar en tot moment les normes que regulen la seva activitat.
- Respectar les ordres tant d’instal·lació com de funcionament que marquin els tècnics i
el personal municipal
- A la data de finalització de l’ocupació, el període de desmuntatge de les instal·lacions
serà com a màxim de 48 hores.
- El terreny s’haurà de deixar en les mateixes condicions de neteja en què es trobava
abans de l’ocupació.
- El/la sol·licitant serà responsable dels possibles desperfectes i/o anomalies que es
produeixin durant l’ocupació.

Sant Pere de Ribes,

(signatura)
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