EDICTE

El Comú d’Encamp, en la sessió celebrada el dia 4 de juny de 1998, ha aprovat
el següent:
REGLAMENT GENERAL RELATIU A FIRES, ATRACCIONS I PARADES.
El present reglament té la finalitat d’establir uns criteris i condicions, al màxim
d’homogenis, per a totes les instal.lacions eventuals, portàtils o desmuntables,
d'espectacles o d’esbarjo públic que suposen una ocupació de la via pública o
de terreny d’ús públic.
Disposicions generals:
1. El Comú d’Encamp té competència exclusiva per autoritzar l’organització de
fires, atraccions i parades dins el terme de la seva parròquia.
2. El Comú d’Encamp fixa les dates de cada festa, fira o manifestació, els
terminis d’inici i finalització, l’espai a ocupar, i es reserva el dret d’admetre o
refusar les instal.lacions que cregui convenients.
3. El termini màxim autoritzat per muntatge i desmuntatge de les instal.lacions
és de dos dies per a cada cas. De manera excepcional el Comú podrà
autoritzar una pròrroga d’aquest termini.
4. El Comú d’Encamp es reserva el dret de canviar l’emplaçament de les
instal.lacions per causes degudament justificades.
5. Totes les peticions dels sol.licitants s’adreçaran al despatx al públic de Casa
Comuna havent de formalitzar-se amb un model oficial facilitat pel Comú.
6. Les sol.licituds hauran d’anar acompanyades necessàriament de la pertinent
còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a tercers, en vigor,
vàlida al Principat d’Andorra.
7. El titular de l’autorització d’una fira, atracció o parada vé obligat a mantenir
net l’espai que ocupa la seva instal.lació, així com les dependències annexes
(vivenda, remolcs, etc...).
8. Les sol.licituds que a criteri del Comú no compleixin els requisits que es
demanen en el present reglament seran desestimades.
Les sol.licituds de persones o empreses interessades en instal.lar la seva fira,
atracció o parada hauran de complir amb els articles següents:
Article 1: Les sol.licituds de persones o empreses interessades en instal.lar la
seva fira, atracció o parada s’han de formalitzar enseguint les condicions
següents:
• Nom del titular, adreça, telèfon i núm. del passaport o D.N.I.
• Tipus d’instal.lació, especificant l’activitat que desemvolupa i el públic a qui
va destinada (infants, adults).

• Fotografia recent de l’atracció.
• Superfície total que ocupa i forma geomètrica en planta.
• Certificat que acrediti la propietat de la instal.lació.
• Potència elèctrica que precisa (en cas d’emprar generador s’ha de
comunicar).
• Butlletí d’instal.lació elèctrica en vigor (potència elèctrica real).
• Especificar la necessitat d’abocament d’aigües residuals (per instal.lacions
dedicades a restauració).
• Certificat emès per un enginyer tècnic col.legiat que acrediti les condicions
tècniques necessàries per desenvolupar l’activitat per ús públic (estabilitat,
mesures de seguretat, infrastructura mecànica,...).
• Temps de muntatge i desmuntatge.
• El termini de presentació de demandes serà el dia 31 de maig de cada any.
Article 2: El pagament dels drets d’instal.lació s’efectuarà al moment
d’instal.lar-se i es pagaran la totalitat dels drets. Les tarifes que s’aplicaran per
aquests tipus d’instal.lacions seran les que figuren cada any a l’Ordinació
General Tributària.
Article 3: Si per raó de força major la totalitat o part de les fires, parades i
atraccions no poden romandre tots els dies preestablerts l’Hble.Comú no estarà
obligat a retornar els drets percebuts.
Article 4: L'horari d'obertura i tancament de les fires, parades i atraccions serà
determinat pel Comú d'Encamp.
Article 5: La sol.licitud autoritzada pel Comú té caràcter intransferible i resta
prohibida la seva cessió onerosa i gratuïta a tercers.
Article 6: El titular de l’autorització d’una fira, atracció o parada vé obligat a
mantenir neta la seva instal.lació, així com el seu entorn.
Article 7: En cas d'existir problemes en l'ocupació dels espais cedits pel Comú
el repartiment s'efectuarà pel sistema d'antiguitat entre els firaires que s'hagin
instal.lat en anys anteriors.
Article 8: L’incompliment de les obligacions contingudes en el present
reglament pot donar lloc a la clausura de la instal.lació o atracció i a la pèrdua
dels drets abonats, sense cap mena d’indemnització.
Article 9: L’incompliment de les condicions indicades en la sol.licitud i la
realització d’altres activitats diferents de les autoritzades pot suposar el
tancament de la instal.lació sense cap dret a ser indemnitzat.
Article 10: La presentació d’una sol.licitud per a la instal.lació d’una atracció o
parada suposa l’acceptació del present reglament i de totes les seves
condicions.

Disposició final: El present reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Casa Comuna d’Encamp, 19 d'agost de 1998.

Jordi MAS i TORRES
Cònsol Major

