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Ajuntament d’Argentona

Expedient: 2016/479   

ARGENTONA ES MOU

08310 ARGENTONA

Assumpte: Fireta d’atraccions i jumping elàstic  

Benvolguts/des.,

Havent rebut els vostres escrits RGE 1328 del 26/02/2016 i RGE 1439 DEL 03/03/2016, on 
sol·licita instal·lar una fireta d’atraccions i jumping elàstic  a la Plaça Nova (al costat del Bon 
Àrea), del 22 de març de 2016 a l’11 d’abril de 2016 de 11h a 21h, amb motiu de l’activitat 
Enganxat i rasca de la vostra entitat Argentona Es Mou,  haig de comunicar-vos que per part de 
l’Ajuntament no hi ha inconvenient perquè celebreu l’esmentada activitat, però aquesta 
autorització queda condicionada a la presentació de la següent documentació:

JUMPING 

Previ a l’autorització

§ Un certificat visat d’un tècnic titulat conforme la instal·lació de l’atracció ofereix les 
condicions de seguretat necessàries i les previstes pel fabricat. A més a mes cal 
certificar que els elements mòbils, com ara cordes, gomes o altres materials han estat 
revisats i estat en correcte estat per tal de garantir la seguretat de la instal·lació amb 
vigència de 6 mesos. Aquest certificat ha de incorporar el numero de homologació del 
Jumping  i la referència del Jumping que en permeti la seva identificació. Cal definir la 
freqüència del canvi obligada de les gomes. 

§ Pòlissa de Responsabilitat i darrer rebut per danys a usuaris a nom del titular de 
l’autorització.

§ Homologació del Jumping al territori nacional.

Previ a la posada en marxa

§ Certificat d’un tècnic titulat signat i visat del bon estat general de l’atracció d’acord al 
muntatge al nostre municipi en la data en qüestió, la data del certificat ha de ser la de 
muntatge al nostre municipi. El certificat ha d’indicar que l’atracció i el seu muntatge 
compleix el previst a la normativa vigent i a les normes previstes del fabricant.

§ Butlletí degudament complimentat per un instal·lador autoritzat conforme la instal·lació
elèctrica de l’atracció compleix la normativa vigent, en data de instal·lació.

§ Les atraccions hauran de disposar de com a mínim un extintor de sis quilos adient, que 
estarà situat en un lloc ben visible i correctament revisat.

Signants :EUDALD CALVO I CATALA(22/03/2016 12:03:56, Alcalde)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

2ab1c17f7cc246d28a842675f315f1d2002
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§ A més d’aquestes condicions, s’haurà de respectar tot allò que disposa el vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió o qualsevol altre normativa vigent en aquesta 
matèria regulador de les activitats firals al municipi d’Argentona

§ Control Inicial d’una EIC en el punt de instal·lació per aquest tipus d’instal·lacions.

ATRACCIONS

Previ a l’autorització

§ Un certificat visat d’un tècnic titulat conforme la instal·lació de l’atracció ofereix les 
condicions de seguretat necessàries i les previstes pel fabricat. A més a mes cal 
certificar que els elements mòbils, com ara cordes, gomes o altres materials han estat 
revisats i estat en correcte estat per tal de garantir la seguretat de la instal·lació amb 
vigència de 6 mesos. Aquest certificat ha de incorporar el numero de homologació de 
l’atracció i la referència de l’atracció que en permeti la seva identificació. 

§ Pòlissa de Responsabilitat i darrer rebut per danys a usuaris a nom del titular de 
l’autorització.

§ Homologació de l’atracció al territori nacional.

Previ a la posada en marxa

§ Certificat d’un tècnic titulat signat i visat del bon estat general de l’atracció d’acord al 
muntatge al nostre municipi en la data en qüestió, la data del certificat ha de ser la de 
muntatge al nostre municipi. El certificat ha d’indicar que l’atracció i el seu muntatge 
compleix el previst a la normativa vigent i a les normes previstes del fabricant.

§ Butlletí degudament complimentat per un instal·lador autoritzat conforme la instal·lació
elèctrica de l’atracció compleix la normativa vigent, en data de instal·lació.

§ Les atraccions hauran de disposar de com a mínim un extintor de sis quilos adient, que 
estarà situat en un lloc ben visible i correctament revisat.

Alimentació elèctrica general 

Instal·lació elèctrica general

§ Legalització de la Instal·lació elèctrica general de distribució de la fira presentada a la 
EIC.

§ En cas d’utilitzar grup electrogen s’haurà d’aportar la legalització presentada a la EIC i 
la documentació del certificat del Departament d’indústria de la Generalitat.

§ En cas d’utilitzar provisional de festes s’haurà d’aportar la legalització presentada a la 
EIC, la documentació del  certificat del Departament d’indústria de la Generalitat i el 
contracte amb la companyia subministradora.

§ A més d’aquestes condicions, s’haurà de respectar tot allò que disposa el vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  o qualsevol altre normativa vigent en aquesta 
matèria regulador d’elements firals al municipi d’Argentona. 

Signants :EUDALD CALVO I CATALA(22/03/2016 12:03:56, Alcalde)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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Aquesta documentació es considera imprescindible indistintament de que es connecti a la xarxa 
de les companyies distribuïdores o a un grup electrogen.

Altres aspectes 

En funció de l’aforament l’activitat haurà de complir el previst a la normativa sectorial vigent 
per aquest tipus d’activitats. Especialment pel que fa al Decret 82/2010 de la Generalitat de 
Catalunya. 

Es dóna trasllat a la Policia Local pel seu coneixement i efectes.

Molt cordialment,

L'Alcalde,

Signants :EUDALD CALVO I CATALA(22/03/2016 12:03:56, Alcalde)
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