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DADES DE LA PERSONA TITULAR 

 
DNI/NIF Cognoms i nom / Denominació social 

Domicili fiscal Núm. Pis Telèfon 

Municipi Codi postal c/electrònic Telèfon 2 

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
 
 

DNI Cognoms i nom 

Domicili Núm. Pis Telèfon 

Municipi Codi postal email Telèfon 2 

 
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS 

 
 

DNI Nom i cognoms 

Domicili Núm. Pis Telèfon 

Municipi Codi postal email Telèfon 2 

 

S O L. L I C I T O: 
 

L’ocupació del domini públic amb la següent atracció de fira: 

 

 

SOL· LICITUD D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA 
INSTAL· LACIÓ D’ UNA ATRACCIÓ DE FIRA 

DESCRIPCIÓ: 
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En el marc de: 

 
 

Festa de l’Arròs Festa Major 
  

Altra: Dia: 
 
Hora: 

 

 
 

QUOTA TRIBUTÀRIA : 
 

 

 
Documentació obligatòria per adjuntar a la present sol· l icitud: 

 
a) Còpia del DNI o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física. En el cas de persona 

jurídica, còpia del CIF, de l’escriptura de constitució de la societat i poders del representant 
legal, així com còpia del DNI o NIE d’aquest darrer. 

b) Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació, amb un capital 
mínim assegurat de 150.300 euros (segons article 80.4 del Decret 112/2010), i rebut de 
pagament que acrediti la vigència de la pòlissa. 

c) Declaració responsable (model F4) complimentat i signat. 

d) Plànol de planta acotat de la instal·lació amb les dimensions i superfície necessària per a la 
seva implantació (a escala 1/100 o 1/50). 

e) Fotografies de l’establiment o instal·lació a implantar. 
f) Certificat d’homologació (marcatge CE, UNE EN 14260:2014) i manual de muntatge de la 

instal·lació emesa per part dels fabricant. 
g) Programa d’inspecció i manteniment degudament actualitzat de les instal·lacions, signat pel 

responsable. 
h) Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat per instal·lador autoritzat. 
i) Certificació per part d’instal·lador autoritzat respecte a la legalització d’altres instal·lacions 

subjectes a reglaments de seguretat industrial (instal·lació de gas, frigorífica, d’aparells a 
pressió, etc). 

j) Certificació i contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les 
instal·lacions de protecció contra incendis (extintors portàtils polivalents d’eficàcia mínima 21A- 
113B). 

 

SUPERFÍCIE OCUPADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE L’ATRACCIÓ: ............m2 x 0,60 €/m2 = .................  
 
SUPERFÍCIE OCUPADA PER INSTAL·LACIÓ COMPLEMENTÀRIA (Caravana, remolc, etc): 

 
............m2 x 0,60 €/m2 = .................  

 

Nota: La quota tributària associada a l’autorització d’ocupació de la via pública per parades, casetes, vehicles o remolcs 
alimentaris o no alimentaris es calcula en funció de la superfície ocupada per la instal·lació, segons Ordenança Fiscal 

nº 14, a raó de 0,60 per cada m2 de superfície ocupada. Quan el valor resultant d’aquest càlcul sigui inferior a 20,00 
es cobrarà aquest import, com a valor mínim. 
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Altres consideracions: 

• La present sol·licitud d’ocupació de domini públic s’haurà de formular amb un termini mínim de 20
dies d’antelació a la data prevista per a l’ocupació.

• Serà requisit indispensable per a obtenir la preceptiva autorització d’ocupació del domini públic per
a la instal·lació d’atraccions, el haver procedit al pagament de la quota tributària corresponent
aportant l’oportuna justificació del mateix en les dependències municipals.

• El pagament de la quota tributària corresponent a l’ocupació de la via pública per a la instal·lació
d’atraccions no dona dret a fer l’ocupació sol·licitada. Tan sols atorgarà aquest dret la resolució
d’autorització d’ocupació de domini públic.

• Una vegada es disposi de la preceptiva resolució d’autorització d’ocupació del domini
públic, i havent efectuat el muntatge de l’atracció, i prèviament al seu ús, caldrà presentar a
l’Ajuntament el certificat emès per tècnic competent de correcte muntatge de les
instal·lacions d’acord amb el manual de muntatge i prescripcions del fabricant així com de
compliment de la normativa sectorial pertinent.

Signatura, 

A el de de 20 

Il·lm/a. Sr/a. Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us 
comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, adreça Carretera de Vic, 3. 
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