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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER ATRACCIÓ O GRUP O FIRA D'ATRACCIONS A LA VIA PÚBLICA 

MODEL FE05
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SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

Nom/Raó social
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Superfície total ocupada pel conjunt de l'activitat

Descripció

Data Data finalització Hora inici Hora finalització Aforament màxim

Emplaçament
Districte L'atracció és dins d'un cicle o festa major? Nom del cicle

Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població Mail

Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població Mail

Nom Representant DNI Telèfon  
Correu electrònic  

Adreça
NIF/CIF Telèfon
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER ATRACCIÓ O GRUP O FIRA D'ATRACCIONS A LA VIA PÚBLICA 

MODEL FE05

S'adjunta també el “Pla de Prevenció i actuació en cas d'incidents/accidents” degudament complimentat (pàg. 3 de la sol·licitud)

Plànol a escala 1:100 amb indicació de les dimensions de les atraccions i grups electrògens, superfície total ocupada a la via pública i 
situació respecte al mobiliari urbà i instal·lacions públiques (arquetes, arbrat, fonts...). 

f). Altra documentació a adjuntar
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Manuals d'instruccions, certificat d'homologació de cadascuna de les atraccions (declaració conformitat CE o documentació tècnica 
d'adequació acreditativa) i certificat de la revisió anual de la instal·lació emès per tècnic competent. 

Certificat de legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió (model emès pel Departament de Treball i Indústria per atraccions de 
fira ambulant amb instal·lació elèctrica pròpia, certificació anual).

Certificat de revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant legal)

a). Personal de vigilància
Les persones responsables de l'activitat abans designades realitzaran funcions de vigilància i es responsabilitzaran del compliment i 
seguiment del “Pla de Prevenció i Actuació en incidents/accidents"
S'ha destinat vigilant de seguretat i control d'accès segons els requeriments del Decret 112/2010

b). Anàlisi de la mobilitat. Activitat d'àmbit barri/districte, en un emplaçament comunicat per la parada de metro següent:

Els assistents en automòbil disposaran de zona d'aparcament privat ubicat a: 
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a

c). Serveis d'higiene

Es disposarà de les cabines de lavabo i WC segons normativa

Una pòlissa de Responsabilitat Civil al corrent de pagament que cobrirà la totalitat dels danys i perjudicis a persones i a béns propis i a 
tercers que es puguin derivar de l'esmentada activitat.  

Qui sotasigna manifesta que en el moment de realització de l'activitat disposarà de la documentació relacionada. I es compromet a 
posar-la a disposició de les autoritats que ho requereixin

Caldrà disposar d'una farmaciola segons requeriments del Decret 112/2010
e). Serveis d'emergència (SVB ambulància amb dos tècnics de transport o SVI ambulància amb un infermer i dos tècnics de transport)

L'activitat requerirà d'un sistema de sonorització amplificat i complirà els límits màxims d'emissió segons l'ordenança de Mediambient.
L'activitat no requerirà d'un sistema de sonorització amplificat.

d). Valoració impacte acústic

Altres

Si com a sol·licitant, persona física o jurídica, voleu que les notificacions es realitzin de manera electrònica, marqueu aquesta 
casella i comproveu l'adreça de correu electrònic complimentada en la pàgina 1 
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SERVEIS D'EMERGÈNCIES: trieu el CAP més proper 

Vies d'accés dels serveis en cas d'incident o accident, i parada en la zona (grafiades al plànol que s'acompanya)

Rutes d'evacuació  i de sortida de la zona en cas d'incident o accident (grafiades al plànol que s'acompanya)

Instal·lacions  Riscos Mesures a adoptar
Concentració 

persones
Conflictes o aldarulls; baralles; 

trencadisses
Organització de cues; mediació en conflictes; eliminar elements susceptibles 

d'ús violent
Connexions 

elèctriques i cablejat 
Enrampament, caigudes-contusions, 

curtcircuit
Cable i endolls en perfectes condicions. Inassequibles al públic. Fora de 

passos de persones i/o amb passa cables per evitar caigudes 

Generadors Enrampament, vessar combustible Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons Caiguda Subjectes a elements estables

Tarimes Caigudes, contusions Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques Contuxions per xocs, talls Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades

Taules, cadires Dificultar evacuació Fora vies bàsiques d'evacuació

Aliments o begudes Higiene alimentària, vaixella, 
deixalles

Ús de guants per servei d'aliments; plats i gots de material innocu (ex.
cartró); instal·lar i garantir ús de contenidors   

Cuines, barbacoes, 
planxes

Incendi, cremades, intoxicació per 
fum Inabastables al públic. Amb extintors al costat. En espais ventilats

PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
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EQUIP DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS

Càrrec Nom i Congnoms Telèfon

Coordinador

Supervisor mesures de prevenció

Atenció d'incidències

Suport d'evacuació 

Enllaç servei d'emergència

Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població Mail

Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població Mail

Data Data finalització Hora inici Hora finalització Aforament

Emplaçament

AdreçaTelèfon
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Relació d'instal·lacions

Ubicació al plànolDescripció: nom comercial, descripció física i dissenyNIF/DNI/NIE titular
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Generadors
Enrampament, vessar combustible
Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons	
Caiguda
Subjectes a elements estables
Tarimes
Caigudes, contusions
Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques
Contuxions per xocs, talls
Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades
Taules, cadires	
Dificultar evacuació
Fora vies bàsiques d'evacuació
Aliments o begudes
Higiene alimentària, vaixella, deixalles
Ús de guants per servei d'aliments; plats i gots de material innocu (ex.cartró); instal·lar i garantir ús de contenidors   
Cuines, barbacoes, planxes
Incendi, cremades, intoxicació per fum
Inabastables al públic. Amb extintors al costat. En espais ventilats
PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
TELÈFON 112
EQUIP DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
Càrrec
Nom i Congnoms
Telèfon
Coordinador
Supervisor mesures de prevenció
Atenció d'incidències
Suport d'evacuació 
Enllaç servei d'emergència
Nom i Cognoms
DNI/NIE
Telèfon
Adreça
Població
Mail
Nom i Cognoms
DNI/NIE
Telèfon
Adreça
Població
Mail
Data
Data finalització
Hora inici
Hora finalització
Aforament
Emplaçament
Adreça
Telèfon
Model FE05
Ajuntament de Barcelona
_10ek1e84t29234arh.dotx
Ajuntament de Barcelona
2
Microsoft Office Word
20/06/2011 17:19:00
27/05/2014
14/07/2011 13:58:00
0
2
1205
6767
4
78993
331
149
7847
14/07/2011 13:58:00
Sol·licitud de llicència per atracció o grup o fira d'atraccions a la via pública.
Relació d'instal·lacions
Ubicació al plànol
Descripció: nom comercial, descripció física i disseny
NIF/DNI/NIE titular
	PáginaActual: 
	RecuentoPáginas: 
	BotónImprimir1: 
	Sol·licitant: 
	Superficie: 
	Descripcio: 
	Data: 
	Dataf: 
	Hora: 
	Horaf: 
	Aforament: 
	Emplaçament: 
	Districte: 
	CasillaVerificación1: 0
	Cicle: 
	Nom: 
	DNI: 
	Tel: 
	Domicili: 
	Poblacio: 
	Mail: 
	Nom1: 
	DNI1: 
	Tel1: 
	Domicili1: 
	Poblacio1: 
	Mail1: 
	Representant: 
	DNI_Repre: 
	Tel_Repre: 
	Mail_Sol: 
	Adreça_Sol: 
	NIF_Sol: 
	TelSol: 
	: 
	TextField: 
	Paradas: 
	automobil: 0
	aparcament: 
	Mobilitat: 
	reserva_esta: 0
	AltresMobilitat: 
	Casilla1: 0
	Casilla2: 0
	Casilla3: 0
	Casilla4: 0
	Casilla5: 0
	Casilla6: 0
	Casilla7: 0
	Casilla8: 0
	Casilla9: 0
	Caps: 
	Tel_cap: 
	Adreça_cap: 
	Població: 
	RaoSocial: 
	NIF_Paradista: 



