
ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT PER A LA 
CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT D’ATRACCIONS 
DE FIRA 
 
 
 
Article 1. Objecte de l’ordenança
 
Esta ordenança té com a objecte regular el procediment de concessió de les 
llicències de funcionament de les atraccions de fira. 
 
 
Article 2. Tipus d’atraccions de fira
 
Les atraccions de fira, per raó del perill potencial de producció de danys a persones 
o béns que deriven del seu funcionament, es classifiquen en: de risc o sense risc. 
 
 
Article 3. Atraccions de risc
 

1. Són atraccions de risc aquelles que per una fallada fortuïta de la 
instal·lació, produïda per un mal basament, pel trencament de qualsevol 
element de la maquinària, per un muntatge inadequat, per falta de distància 
de seguretat entre les instal·lacions, per una instal·lació elèctrica defectuosa 
o per qualsevol altra deficiència, poden ocasionar un accident amb danys a 
les persones o a les coses. 

2. En tot cas, tenen la consideració d’atraccions de risc: 
a) Les que tinguen mecanismes que eleven o giren el públic com les 

anomenades rodes, martells, tralles, polps, muntanyes russes, cangur, barco 
víking i mini ave, entre altres. 

b) Les que, sense efectuar moviments d’elevació, els fan de gir ràpid o de 
translació, sotmetent els usuaris a forces centrífugues, vaivens i altres tipus 
de moviments semblants, com passa en els anomenats trens ràpids, ones, 
cucs bojos, cavallets infantils, pistes de cotxes, tren de bruixes i semblants. 

 
 
Article 4. Atraccions sense risc: 
 
Tenen esta consideració les que permeten l’esbargiment del públic sense que, 
previsiblement, puga haver-hi perill derivat del seu funcionament, com és el cas de 
les tómboles, les casetes de màquines de premi, xurreries, etc. 
 



 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
 
Article 5. Principi general 
 
El procediment de concessió de llicència d’instal·lació i funcionament de les 
atraccions de fira, siga quin siga, serà el mateix i es desenvoluparà d’acord amb els 
tràmits que s’arrepleguen en els articles següents. 
 
Article 6. Iniciació
 

1. El procediment s’ha d’iniciar amb la presentació d’una d’instància en 
model oficial per part del sol·licitant, en què s’ha d’indicar: 

 
a) Tipus (de risc o no) de l’atracció que es pretén instal·lar i la seua 

descripció. 
b) Període de temps per al qual se sol·licita la llicència. 
c) Ubicació física de l’atracció que s’ha d’instal·lar, amb indicació de si 

pretén ocupar terrenys d’ús o domini públic, o terrenys de propietat 
particular. 

 
2. Cal acompanyar la instància dels documents següents: 

 
a) Plànols: 

• D’emplaçament de la instal·lació en el municipi a escala 1:1000). 
• De la planta de la instal·lació a escala 1:100, on cal especificar, en 

projecció vertical, la superfície del sòl ocupada per la possible 
volada dels elements de l’atracció que sobreïsquen del de la seua 
base fixa. En el plànol també s’ha de determinar, en metres 
quadrats, la superfície ocupada per l’atracció i la seua volada. 

• De l’emplaçament de l’atracció dins del recinte firal, si n’hi ha 
(escala 1:500), amb indicació de la ubicació física de les papereres 
que obligatòriament ha d’instal·lar l’interessat a càrrec seu, de 35 
litres de capacitat i en proporció d’una cada 10 metres lineals de 
perímetre de la instal·lació, i mai menys de dos. 

• Imprés corresponent a l’autoliquidació de la taxa corresponent, 
degudament omplida per alguna de les entitats bancàries 
col·laboradores en la recaptació de l’Ajuntament de Torrent. 

• Fotografia amb format 13 × 18 cm de l’atracció muntada, que 
permeta determinar-ne el tipus. 

• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys, tant 
personals com materials, que puga causar l’atracció, amb una 



cobertura mínima de 30 milions de pessetes, i amb vigència, com a 
mínim, per a tot el període per al qual se sol·licita la concessió de la 
llicència.  

• Fotocòpia compulsada del rebut de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques (IAE), de l’any corresponent, pels epígrafs que 
corresponguen a l’activitat que es du a terme. 

 
Article 7. Documentació específica per als casos d’atraccions de fira amb risc 
 

1. En els casos d’atraccions de fira amb risc, a més de la documentació a què 
es referix l’article anterior, serà necessari acompanyar la instància d’un 
informe favorable de la instal·lació que s’ha de fer o del projecte de 
construcció de les màquines que la componen. 

2. Este informe l’ha d’emetre un organisme de control degudament inscrit en 
el Registre d’Establiments Industrials, creat per la Llei 21/1992, 
d’Indústria, i ha de fer referència al fet que els elements que componen 
l’atracció o el seu projecte de construcció s’acomoden al que preveuen els 
reglaments d’instal·lacions elèctriques, d’aparells a pressió, de construcció 
de maquinària amb risc i d’instal·lacions d’aparells d’elevació i 
manutenció. 

 Si és el cas, podrà fer referència a la realització d’assajos no destructius i al 
seu resultat. 

 A més de la normativa espanyola, s’ha de tindre en compte, a l’efecte de 
l’informe, els codis corresponents de reconeguda solvència, com per 
exemple: 

• A code of Safe Practice at Fairs Technical “Annex” de la “Heatlth 
and Safety Executive”. 

• “Estructures Temporals” DIN 4112. 
• “GET-Safety Manual”. Associació Europea de Parcs Temàtics. 
• Projecte de Norma EN. 

Article 8. Examen de la documentació i l’autorització de muntatge
 
El tècnic municipal examinarà la documentació presentada i emetrà l’informe que 
siga procedent. Si és favorable, s’atorgarà l’autorització corresponent de muntatge 
que, en cap cas, permet el funcionament de l’atracció. 
 
En el cas que la documentació presentada no fóra l’exigida, se li farà saber a 
l’interessat i se li concedirà un termini de 10 dies per a esmenar els defectes 
observats, i, en tot cas, caldrà seguir el que disposa la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 



Article 9. Certificat de muntatge i llicència de funcionament
 

1. Finalitzades les operacions de muntatge, el peticionari ha de trametre a 
l’Ajuntament un certificat emés per un tècnic competent i visat pel col·legi 
professional respectiu, acompanyat del dictamen favorable del muntatge 
expedit per l’organisme de control autoritzat corresponent, on 
s’especifique la conformitat de les instal·lacions amb la llicència que 
l’empara. 

2. Si l’atracció està instal·lada ocupant terrenys d’ús o domini públic, cal 
aportar, a més, la carta de pagament de la liquidació del preu públic 
corresponent que li han d’haver fet els servicis municipals corresponents. 

3. Si l’atracció de fira disposa d’una vivenda annexa portàtil, l’interessat ha 
de presentar, a més, un certificat emés per l’empresa mixta Aigües de 
l’Horta, SA (plaça de l’Era, núm. 12, a Torrent), en què s’acredite que 
disposa de les connexions necessàries al servici públic d’aigües potables i 
de connexió al clavegueram. 

4. Una vegada rebuda la documentació esmentada en els números anteriors, 
el tècnic municipal farà una visita d’inspecció i comprovació, i si el seu 
informe és favorable, es concedirà l’oportuna llicència de funcionament. 

 
 
* APROVACIÓ INICIAL         -  PLE DE 4 DE JUNY DE 1998 
 
* APROVACIÓ DEFINITIVA  -  PLE DE 22 DE DESEMBRE DE 1998 
 
* BOP ------- 15 DE FEBRER DE 1999 

 
 


