
Sol·licitud instal·lació per a la festa Major 2022

Dades de la persona titular i de l’activitat

Festa Major 2022

Av. d’Ernest Lluch, s/n

Del 16 al 19 de setembre de 2022

Tipus d’instal·lació

Metres llargària: Metres llargària: Metres llargària: Metres llargària: Metres llargària: 

Metres fons: Metres fons: Metres fons: Metres fons: Metres fons: 

Documentació a que cal aportar:

1. Estructures no permanents desmuntables

1.1. Cavallets, autos de xoc, karts, pops, scalèxtrics, toros mecànics, giravolts, ....
- NIF del sol·licitant i/o representat de l’activitat.
- Manual d’instruccions
- Certificat emès per l’enginyer de revisió anual de l’atracció.
- Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència

del grup és superior a 10 kW)
- Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:

o Condicions generals i particulars del contracte
o Rebut anual en període de vigència

L’import del capital assegurat, mínim, serà el següent:
* Atraccions tipus: voladors, trens, autoxocs, toros, nòries, karts, motos:   600.000€.
* Atraccions tipus: cavallets, llits elàstics, inflables...:   300.000€,
d’acord  amb  l’establert  a  l’article  80  del  Decret  112/2010,  de  31  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

- Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència.
- Declaració responsable en matèria de gènere   (ANNEX 2)
- Declaració responsable en matèria FIRA SENSE SOROLL   (ANNEX 3)
- Certificat de muntatge, emès per enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. (Entregar a l’ECA quan

faci la revisió)
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Nom i cognoms / Raó social DNI/CIF

Domicili

Localitat CP

Adreça electrònica

Telèfon mòbil Telèfon

Nom de la fira/mercat

Emplaçament instal.lació

Descripció activitat

Dies de funcionament

Atracció / Bar Taquilla Lanzadera i/o altres Paradeta Terrassa bar Generador

http://www.montornes.cat/
mailto:ajuntament@montornes.cat


1.2. Xurreries en remolcs, tómboles, camells, pesca d’ànecs, ...
- NIF del sol·licitant i/o representat de l’activitat.
- Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència

del grup és superior a 10 kW)
- Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:

o Condicions generals i particulars del contracte.
o Rebut anual en període de vigència.
L’import del capital assegurat, mínim, serà el següent:
* Frankfurts o patateres, xurreries, en remolcs   200.000€.
* Tómboles, camells, grues,...:   150.300€.
d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives

- Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència.
- Justificant de disposició de contracte amb empresa autoritzada per a la retirada dels olis cremats (si

s’escau).
- Declaració  responsable  en  matèria  de  seguretat  alimentària,  segons  model  oficial  que  s’adjunta.

(ANNEX 1)
- Declaració responsable en matèria de gènere  (ANNEX 2)
- Declaració responsable en matèria FIRA SENSE SOROLL (ANNEX 3)
- Certificat de muntatge, emès per enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. (Entregar a l’ECA quan

faci revisió)

1.3. Casetes, carpes i/o guinguetes de restauració d’entitats locals, la documentació a aportar és la que a
continuació es transcriu:
━ Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió tant per grup electrògen com per instal·lacions elèctriques.
━ Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:

• Condicions generals i particulars del contracte
• Rebut anual en període de vigència.
L’import del capital assegurat serà el que estableix l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, amb un mínim de 300.000€

━ Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència, 
━ Cas de disposar de carpa, certificat de reacció al foc d’aquest element, emès per laboratori homologat.  
━ Els que disposin de zones d’estada permanent de persones (activitats de restauració), plànol o croquis

acotat dels espais d’evacuació (sortida directa a l’exterior), que no podran estar ocupades per taules,
cadires ni altres objectes que impedeixin la seva funció.

━ Justificant de disposició d’un contracte amb empresa autoritzada per a la retirada dels olis cremats (si
s’escau).

━ Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària, segons model oficial que s’adjunta. (ANNEX
1)

━ Declaració responsable en matèria de gènere  (ANNEX 2)
━ Declaració responsable en matèria FIRA SENSE SOROLL (ANNEX 3)

2. Altres com paradetes de roba, artesanies, fruits secs, ...
- NIF del sol·licitant i/o representat de l’activitat.
- Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del

grup és superior a 10 kW)
- Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:

• Condicions generals i particulars del contracte
• Rebut anual en període de vigència

L’import  del  capital  mínim assegurat  serà  150.300€  d’acord  amb  l’establert  a  l’article  80  del  Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Montornès del Vallès,  de / d'  de 

(Signatura)
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