
 
 

 
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

1

 

 
REGLAMENT MUNICIPAL EN EL QUAL ES REGULA EL PROCEDI MENT 
ADMINISTRATIU PER A L'AUTORITZACIO DE LES INSTAL·LA CIONS A LA 
VIA PUBLICA D'ATRACCIONS I DE TOT TIPUS DE QUIOSCOS  
D'ACTIVITATS DIVERSES EN FIRES I FESTES TRADICIONAL S. 

 
 
 
PREAMBUL  
 
L’Article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
reconeix a l’Administració local la potestat reglamentària, es a dir la possibilitat d’aprovar i 
confeccionar reglaments municipals, que són normes jurídiques i d’obligat compliment 
 
 
CONTINGUT NORMATIU DEL REGLAMENT.  
 
Article 1.- Documentació a presentar 
 
Els sol·licitants d'autoritzacions per a l'ocupació de la via pública per a la instal·lació 
d'atraccions i de tot tipus de quioscos d'activitats diverses en Fires i Festes tradicionals, 
hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de l’Arboç, la documentació 
següent, per duplicat exemplar: 
 
a) Instància demanant l'autorització, amb indicació del tipus d' instal·lació i els metres 
d'ocupació. 
 
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat del sol·licitant. 
 
c) Fotocòpia compulsada de l'últim rebut de la Seguretat Social (autònoms). 
 
d) Fotocòpia compulsada del darrer rebut de l'impost sobre activitat econòmiques(IAE) 
amb quota municipal de l’Arboç o provincials, o , en el seu defecte, del document d'alta a 
l'esmentat impost. 
 
e) Fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de l'atracció 
o quiosc, que haurà de tenir, com a mínim, els següents valors: 
 
-Aparells grans ...........................................................100.000.000.-ptes   601012,10 EUR. 
-Aparells infantils ..........................................................50.000.000.-ptes   300506,05 EUR. 
-Casetes, Tómboles i similars.......................................25.000.000.-ptes   150253,03 EUR. 
 
f)  Fotocòpia compulsada del certificat de funcionament de l'aparell expedit per un 
enginyer tècnic col·legiat i visat per l’Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya. 
 
g) Fotocòpia compulsada del carnet de manipulador d'aliments, pel cas de les parades de 
venda de begudes i productes alimentaris. 
 
h) Fotocòpia compulsada del carnet de venda ambulant, pel cas de les parades de venda 
de begudes i productes alimentaris. 
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i) Fotografia, tamany carnet, del sol·licitant. 
 
Article 2.- Normes sanitàries 
 
Les parades de begudes i de productes alimentaris hauran de comptar amb els elements 
tècnics suficients per complir amb les normes sanitàries i d'higiene bàsiques en qualsevol 
establiment d'aquest ram. 
 
Article 3.- Normes de salubritat i neteja 
 
1.- Totes les atraccions, parades i casetes tindran obligació i cura de mantenir net el seu 
entorn. 
 
2.- Caldrà col·locar els elements suficients i necessaris (cubells i papereres) per dipositar-
hi les restes que es produeixin a conseqüència de la pròpia activitat. 
 
3.- Les deixalles domèstiques i restes produïdes per la pròpia activitat seran dipositats als 
contenidors de deixalles domèstiques, en cap cas a les papereres públiques. 
 
Article 4.- Imatge 
 
1.-Totes les atraccions, parades, casetes, quioscos, etcètera a la zona de la fira hauran 
de ser instal·lades de forma adient i evitant la utilització de tot tipus d'elements que 
dolguin un impacte visual negatiu. 
 
2.- Tots els elements utilitzats com a habitatges (rulots i similars) situats als vials 
perimetrals de la fira hauran de mantenir-se en condicions d'ornat i decoro necessàries 
per no desmerèixer l'espai urbà. 
 
3.- Es prohibeix total i absolutament la instal·lació fora dels elements utilitzats com a 
habitatge dels següents elements: 
 
*Barbacoes i similars. 
*Instal·lacions elèctriques i circuits d'aigua de forma indiscriminada. 
*Estenedors de roba. 
*Televisions i aparells de radi. 
 
4.- Resta prohibit l'abocament d'aigües residuals directament al vial. 
 
5.- No està permès tot allò que pugui ser susceptible de donar una mala imatge o 
perjudicar als vianants i al veïnat. 
 
Article 5.- Seguretat 
 
1.- A més de les normes específiques que estableix la legislació aplicable per a cada 
tipus d'atracció o activitat, s'hauran de respectar les següents: 
 
a) En cap cas el responsable abandonarà l'atracció quan aquesta estigui en 
funcionament. 
 
b) Els aparells, que ocupin un espai de vol fora dels límits de l'atracció caldrà que 
col·loquin una tanca de protecció 1 metre més enllà del perímetre ocupat en el seu vol. 
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c) A les parades i casetes que es produeixen el flux elèctric amb generador, caldrà que 
els aparells estiguin en perfecte estat de funcionament per tal d'evitar pèrdues de fuel, 
benzina, mala combustió de gasos, etcètera. Els generadors s’instal·laran en un lloc on 
no hi pugui tenir accés el públic. Els dipòsits de combustibles caldrà tenir-los 
emmagatzemats en un lloc fora de l'espai firal. 
 
Article 6.- Impacte sonor 
 
Les atraccions que incorporin en el seu funcionament aparells de megafonia o musicals 
tindran cura de respectar els nivells sonors permès per la legislació vigent, procurant 
d'evitar molèsties als vianants, veïns de la zona i a la resta d'atraccions. 
 
Article 7.- Targeta d’identificació 
 
L'Ajuntament de l'Arboç, un cop aprovada per l'òrgan competent, l'autorització de la 
instal·lació, i abonades l'import de la liquidació dels drets municipals pel preu públic per a 
l'ús de la via pública, lliurarà la "Targeta d'identificació", en la que constaran les següents 
dades: 
 

• Nom del sol·licitant. 
• Nom de l'atracció. 
• Permís de muntatge. 
• Límit de permanència. 
• Fotografia del sol·licitant. 
• Nom de la festa, mes i any. 
• Signatures i segell municipal. 

 
La possessió de la "Targeta d'identificació" es imprescindible per poder muntar l'atracció 
o quiosc d'activitat diversa, i totes les atraccions, parades i casetes col·locaran en un lloc 
ben visible l'esmentada targeta. 
 
Article 8.- Decàleg 
 
1.- El control de la ubicació correcta de l'atracció o quioscs anirà càrrec dels auxiliars de 
la policia municipal. 
 
2.- Les urgències que es puguin produir en el moment del desenvolupament de l'atracció 
es canalitzaran a través dels auxiliars de la policia municipal. 
 
3.- Tot el necessari pel bon funcionament de la Fira serà superposat per l'auxiliar de la 
policia municipal. 
 
4.- Es controlarà el bon estat, òptima situació i proteccions antidescàrregues i serà el cap 
de la brigada municipal, qui ho supervisarà. 
 
5.- Els cartells de seguretat i avisos de perill s'hauran de posar en totes les atraccions que 
ho requereixin i serà l'auxiliar de policia municipal qui s'encarregarà de supervisar-ho i 
vetllar pel seu compliment. 
 
6.- Les normes de cada atracció, limitació d'edat, alçada, etc, hauran d'estar exposades a 
la vista de tothom i si cal a la zona d'accés a l'atracció i serà l'auxiliar de policia municipal 
qui s'encarregarà de supervisar-ho i vetllat pel seu compliment. 
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Article 9.- Horari de funcionament de les atraccion s 
 
L'horari de funcionament de les atraccions serà el següent: 
 

• Fins a la 01'00 hores de la matinada, els divendres i les vigílies de festiu fins a 
les 02'00 hores de la matinada. 

 
Article 10.- Volum de la música –altaveus- micròfon s 
 
El volum normal fins a les 24'00 hores de la nit. Després d'aquesta hora, s'haurà de reduir 
per no produir molèsties. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL.-  El present Reglament entrarà en vigència des del moment en que 
es publiqui el seu text íntegre al BOP de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya(D.O.G.C.) i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i continuarà 
vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació. 
 


