
  
 
 
 
 

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’ESTABLIMENTS NO 
PERMANENTS DESMUNTABLES 
 

     

 
 

 
Nom i cognoms/Raó social       
 
DNI/CIF        

 
Telèfon       

 
CP        

 
Adreça i població        
 
Representat/ada per        

 
Telèfon       

 
DNI/CIF        

 
Amb domicili       

 
Municipi       

 
CP        

 
 
  
    DADES DE L’ATRACCIÓ/PARADA 
 
  

Nom: 

Dimensions (m2) 

Dies d’ocupació: 

 
 
    SOL.LICITO: 
 
     
    Que em sigui concedida llicència per instal.lació d’establiments no permanents desmuntables. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                            

Les Franqueses del Vallès,        d                                   de  20                           

 

Signatura: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es podran 
incorporar en un fitxer automatitzat per fer-ne un tractament informàtic, vostè podrà exercitar els drets d’acció, 

rectificació, cancel·lació i oposició  mitjançant instància presentada davant el registre general d’entrada de l’ Ajuntament 
de Les Franqueses del Vallès. 

 
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès – Ctra. De Ribes, 2, 08520 Les Franqueses del Vallès (Vallès oriental) 

Tel.93 846 76 76 Fax. 93 846 77 67 //  Web: www.lesfranqueses.cat   correu electrònic: aj.franqueses@les franqueses.cat 
 

http://www.lesfranqueses.cat/


DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA: 

Documentació comuna: 

 Fotocòpia DNI del titular de l’atracció o parada. 

 Rebut justificatiu d’estar al corrent en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i de les obligacions tributàries per part de 

l’Agència Tributària, així com estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

 Pólissa de responsabilitat civil i últim rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament. 

 Fotografies de l’atracció o parada. 

 Rebut acreditatiu de revisió anual dels extintors i/o instal.lació de protecció contra incendis de la parada o atracció. 

 Butlletí d’instal.lació elèctrica, amb vigència anual, de l’atracció o parada, si s’escau. 

 Certificat tècnic de muntatge i funcionament un cop instal.lada l’atracció. Haurà de constar nom, adreça i titulació i habilitació 

professional del tècnic responsable per part del titular de tota la parada o atracció. Es lliurarà en el moment del control inicial.              

No exigible pels taulells de fira d’artesania. 

 Certificat tècnic elèctric un cop instal.lada la parada o atracció per part d’instal.lador autoritzat. Haurà de constar nom, adreça, 

habilitació professional i registre de l’empresa instal.ladora responsable per part del titular de tota l’atracció o parada. Es lliurarà en el 

moment del control inicial. No exigible pels taulells de fira d’artesania. 

 Carnet d’artesà, si s’escau. 

 Carnet de manipulador d’aliments. 

 Document acreditatiu d’haver liquidat la taxa corresponent No exigible pels taulells de fira d’artesania.  

Documentació addicional atraccions i parades recreatives1: 

 Projecte/Memòria de l’atracció/parada on es justifiqui el compliment de la normativa d’espectacles i activitats recreatives, prevenció 

en matèria d’incendis, de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.), impacte acústic,  lumínic, etc., segons el cas. Contindrà plànols de 

planta i alçats de l’atracció (màquina, accesos, centre de control, etc.). Haurà de constar nom, adreça, i titulació i habilitació professional 

del tècnic responsable per part del titular de l’atracció/parada. 

 Manual d’instruccions. 

 Certificat anual de revisió de l’atracció (si li és d’aplicació la UNE 13814). 

 Control inicial, amb resultat favorable, d’una entitat col.laboradora de l’Administració2 sobre el muntatge, funcionament i seguretat 

exterior i global, incendis i ambiental de les intal.lacions d’atraccions i parades, un cop emplaçades. Caldrà disposar en el moment del 

control de còpia dels manuals d’instruccions i certificats de muntatge i elèctrics,així com còpia de la sol.licitud d’ocupació de via pública 

amb activitat firal. 

 Declaració responsable d’estar en disposició de la formació en la manipulació d’aliments que preveu el Reglament 852/2004, de 29 

d’abril, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i altra normativa vigent en manipulació 

d’aliments, si s’escau. 

Documentacio addicional parades no recreatives (no per parades d’artesania): 

 Memòria descriptiva de l’activitat associada a la parada. 

 Certificat anual de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.) de la parada. Haurà de constar nom, adreça, titulació i habilitació 

professional del tècnic responsable per part del titular de la parada. 

 Fotocòpia d’inscripció al Registre sanitari d’ indústries i productes alimentaris de Catalunya o altre registre o autorització sanitària 

vigent (si hi ha productes alimentaris d’elaboració pròpia). 

 Control inicial amb el resultat favorable d’una entitat col.laboradora de l’administració sobre el muntatge i funcionament de les 

instal.lacions de la parada, un cop emplaçada 

 Declaració responsable d’estar en disposició de la formació en la manipulació d’aliments que preveu el Reglament 852/2004, de 29 

d’abril, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i altra normativa vigent en manipulació 

d’aliments, si s’escau. 

 
 

                                                 
1 Són activitats recreatives d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, aquelles que ofereixen al públic la utilització de jocs, de màquines o d’aparells o el 
consum de productes o serveis, així com també aquelles que congreguen persones amb l’objecte principal de participar 
en l’activitats o de rebre serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o diversió. 
 
2 Entitats col.laboradores de l’administració en matèria de medi ambient, d’activitats recreatives i les acreditades en 
l’àmbit de prevenció d’incendis (DT 8a del Decret 112/2010). 
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