
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

25. SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ COL·LOCACIÓ 

XIRINGUITOS, BAR, PATATERES... 
Segell de registre d’entrada    

Dades del propietari: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Nom del representant de la societat 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Descripció: 

 

 

Dades ocupació: 

 

 
 
Documentació que acompanya: 

Instància. 

Croquis de les mides 

Fotocòpia DNI/NIE/Passaport del titular sol·licitant de l’autorització. 

Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular. 

Justificació pagament autònoms. 

Dimensions de la parada incloses taules. 

Certificat instal·lació elèctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d’abril). 

En cas que disposi d’aparells de gas, declaració responsable conforme totes les canalitzacions, tant 

fixes com mòbils i que tots els aparells es troben en correctes condicions i manteniment per ser 

emprades a la fira. 

Declaració responsable conforme es compromet a vendre productes que estan degudament 

etiquetats i estan autoritzats pel servei del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya 

o pel Ministeri de Sanitat i Consum. 

Acreditació formació en manipulador d’aliments de tots els membres de la parada. 

 

 



 Contracte amb gestor autoritzat per a la recollida d’olis usats 

Declaració responsable de la persona titular o organitzadora per a la contractació d’una 

assegurança de responsabilitat civil per respondre d’accidents i danys a tercers que eventualment 

es puguin produir. (s’adjunta model). Per aparells majors de moviment la cobertura mínima serà de 

601.012’10€ i de 300.506’05€ per la resta. Opcionalment es podrà presentar pòlissa i rebut. 

 

Fonaments de dret 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 

- Segons l’article 95 del Decret 112/2010, els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars estan 
subjectes a llicència municipal. 
 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

  

 

 


