SOL∙LICITUD DE LLICÈNCIA DE PARADES I ATRACCIONS DE FIRES
Dades del sol∙licitant:
Nom i Cognoms:

DNI/NIF:

En representació de:
Domicili:
CP:

Població:
Tel.:

Correu electrònic:

Dades de l’atracció o parada:
Descripció de l’atracció o parada:
Energia i potència utilitzada i font de subministrament:
Si és una parada de productes ALIMENTARIS, descripció del/s producte/s:

Superfície total ocupada pel conjunt de l’activitat: ________ amb llança inclosa i obertures_________
M. lineals llargada ________

x M. Lineals amplada ________

Està adherit a l’Associació de Firaires de Girona:
Si
No
Nombre de caravanes:

SOL∙LICITO llicència d’activitat recreativa en establiment obert al públic de caràcter no
permanent desmuntable i llicència d’ús privatiu de domini públic per ocupació temporal amb
una parada o atracció, durant la Fira ............................ que es celebrarà el dia................
D’acord amb les dades aportades i adjunto la documentació assenyalada a la següent pàgina.
TERMINI per presentar les sol∙licituds és de 60 dies previs a l’inici de la festa.
Signatura i data
DNI o CIF segons
correspongui.
Olot, ___Original
de/d’ ____________
de 20___

La Sol·licitud i documentació haurà de ser registrada presencialment a les oficines de Dinàmig
C/ Tomàs Lorenzana, 15 – Olot (Dinàmig)

Certificació d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques del titular.
Manual d’us de les atraccions. Projecte on s’especifica les principals directius per a les
instal∙lació, el servei i el manteniment per assegurar la correcte instal∙lació i la
justificació de les instruccions del fabricant.
Pòlissa de responsabilitat civil i vigència dels rebuts. Pel que fa a l’assegurança de
responsabilitat civil, les fires atès que es troben incloses en als articles 80 i 81 del
Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles.
‐Capital mínim assegurat: 150.300,00 €/instal∙lació amb aforament
indeterminat i 300.000 € aforament determinat inferior a 100 persones.
‐Sublímit mínim per víctima: 150.000 €.
Butlletí instal∙lació elèctrica, si s’escau.
Certificat tècnic de muntatge de les atraccions.
Certificat d’instal∙lació de gas, si s’escau.
Certificat de manipulació d’aliments, si s’escau.
Certificat de revisió dels extintors vigent/ contracte manteniment.
Fotografia actualitzada de l’atracció o parada que sol∙licita instal∙lar.

L’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa en compliment del que estableix l’article 5 de la
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, us comunica que
les vostres dades personal seran incorporades al fitxer per tractament de dades amb finalitats de gestió
comptable i pagament als seus creditors. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel
qual són necessàries i per l’entitat encarregada d’executar‐les. Les dades no seran cedides a terceres
persones, excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment podeu exercir els vostres dret
d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel∙lació adreçant‐vos a l’Agència d’Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa.

La Sol·licitud i documentació haurà de ser registrada presencialment a les oficines de Dinàmig
C/ Tomàs Lorenzana, 15 – Olot (Dinàmig)

