
Sol·licitud de llicència municipal - Establiments oberts al públic  
no permanents desmuntables (atraccions/inflables/carpes)
           Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms  NIF
  

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Dades del representant o la representant de la persona  sol·licitant
Nom i cognoms   NIF

  

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Poder atorgats mitjançant

Dades de la instal·lació desmuntable
Descripció (Detall mides en plànol)

Lloc a instal·lar (Detall situació en plànol)

Data d’inici per la instal·lació:  Data de finalització: 

Titularitat de l’espai on s’ubica la instal·lació:  Disposa de permís

Aporto la següent documentació
                                                                                                                                                                                                                       

     En cas d’atracció firal, també   
  

      Si intervénen animals com a part de l’espectacle, també:

       
     Preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d’aliments,també:

      
      Establiments alimentaris, també    
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Plànol : detall de la situació i mides de la instal·lació
Manual d’instruccions (no necessari en carpes)

Designa de la persona que assumeix la responsabilitat tècnica i que ha d’expedir la certificació acreditativa de 
l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, amb totes les seves dades identificatives (nom, adreça, DNI), 
titulació i habilitació professional

 Memòria descriptiva de l’activitat, que ha d’incloure núm.registre zoològic, nombre i espècies animals i un servei   
veterinari de referència.

Memòria descriptiva de cada fase, que ha d’incloure el tractament dels residus generalsper l’exercici de les diverses 
activitats. 

Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària 

Certificat legalització instal.lació elèctrica de baixa tensió
Certificat revisió equips extintors d'incendis
Certificat revisió anual de la instal.lació, emesa pel tècnic competent



Em comprometo i declaro responsablement que abans de posar en funcionament l’inflable presentaré

1. Contracte d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc, d’acord amb el que  preveu l’art. 80 
del Decret 112/2010, de 31 d’agost; i còpia de la pòlissa i del rebut de l’any en curs.

2. Aportar el certificat tècnic específic emes pel personal tècnic, corresponent al muntatge i instal·lació efectuat en
el lloc de l’emplaçament, en el qual es fa constar que el conjunt funciona correctament, d’acord amb l’article 
39.4 del  Decret 112/2010.

Per tot això demano
Llicència per a un establiment no permanent desmuntable per a instal·lar un

,

d’aquest terme municipal, seguint el procediment establert Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives pel que fa a les estructures no permanents desmuntables.

(Si escau) Autorització per a ocupar, si escau l’espai de titularitat municipal on vull instal·lar l’inflable.

,  de  de 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat  Urbanisme responsabilitat de AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i  Control i atorgament de permisos i
llicències d’obres i d’altres activitats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-
se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant        
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Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament
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