
 
SOL·LICITUD DE PUNT DE VENDA I/O D’ACTIVITAT TEMPOR AL. 

 
El Sr./la Sra. _______________________________________________________, major d’edat, amb el DNI 
núm. ________________, i amb domicili al C/ ______________________________1, núm. ____, 
d________________ (CP _________), telèfon núm. ______________, fax núm. _____________ i adreça 
electrònica ______________________________, que actua (en nom propi o en representació de) l’empresa 
______________________________________________________ amb CIF __________________ i amb 
domicili social a ___________________________, núm. ____, d___________________ (CP _________), 
telèfon núm. _______________, fax núm. _____________ i adreça electrònica _________________________ 
 

EXPÒS 

Que _________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

SOL·LICIT 

Un lloc de _________ metres durant les Festes _____________________ (No pot ser superior a 3 mesos) 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (OBLIGATORI): 

� Fotocòpia del DNI o, en el seu cas, targeta de residència o passaport. 

� Resguard de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) o, en el seu cas, l’autoliquidació corresponent. 

Els interessats hauran d’estar donats d’alta en els epígrafs 663,861 (exclusivament artesans amb qualificació 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), 881 (astròlegs), 887 (maquilladors, tatuatges pintats), 999 

(trenes, i altres serveis no classificats). Només podran estar donats d’alta en una activitat havent de 

descriure-la exactament, i havent de constar el domicili de l’activitat a Binissalem, a la zona adjudicada, 

repercutint com a mínim la superfície sol·licitada. 

� Alta i rebuts pagats dels darrers tres mesos a la Seguretat Social com a treballador autònom. 

� Carnet de manipulador (si escau). 

� Document d’autoliquidació d’ocupació via pública (Model RE002.1005) 

 

LES ACTIVITATS NO PERMANENTS DEL TIPUS TEMPORAL CON VALIDABLES: 

 

� Un exemplar del projecte tipus convalidat per la Conselleria competent en matèria de llicències d’activitat del 

Govern de les Illes Balears. Es retornarà a la persona titular un pic acabada l’activitat. 

� Acreditació de la seva inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats no Permanents Temporals 

Convalidables. 

� Plànol d’emplaçament de l’activitat temporal a escala adequada. 

� Llibre d’incidències diligenciat per la Conselleria competent en matèria de llicències d’activitats del Govern de 

les Illes Balears. 

� Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, de quantia en funció de la perillositat de l’activitat i de la 

capacitat determinada en el projecte de convalidació, que com a mínim, serà la que indica la disposició 

                                                 
1 La persona titular de l’activitat o qui sigui el seu representant legal indicarà un domicili a les Illes Balears on podrà ser notificat els dies 
laborables, de 8:00 a 15:00 hores. 

A J U N T A M E N T  D E  B I N I S S A L E M  

C/. Concepció, 7 – Tel. 971 88 65 58 

C.P. 07350 
 

 

REGISTRE   GENERAL 
 

ENTRADA 

 

Núm. ___________________ 

Data  ___________________ 



addicional cinquena de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre de Règim jurídic de les llicències integrades 

d’activitat de les Illes Balears. 

� Fiança de conformitat amb l’article 36 i la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006. 

� Certificat de laboratori o d’una entitat qualificada que garanteixi el perfecte funcionament de l’atracció. 

� Declaració jurada o promesa, del titular de l’activitat, acreditativa que no s’ha efectuat cap modificació en la 

instal·lació de l’activitat i que aquesta s’ha executat segons el que regula el projecte tipus convalidat. 

� Certificat subscrit per el personal tècnic competent acreditativa que la instal·lació s’ha realitzat d’acord amb el 

projecte tipus convalidat i que s’han adoptat totes les condicions de seguretat, segons la normativa sectorial 

d’aplicació, conformement amb el títol VI de l’annex II de la Llei 16/2006. 

 

LES ACTIVITATS NO PERMANENTS DEL TIPUS TEMPORAL NO CONVALIDABLES: 

 

� Un exemplar del projecte segons el títol III de l’annex II de la Llei 16/2006 amb la conformitat de la propietat 

de l’activitat. 

� Declaració jurada o promesa de la persona titular que l’activitat descrita en el projecte no ha sofert cap 

modificació. 

� Plànol d’emplaçament de l’activitat temporal a escala adequada. 

� Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, de quantia en funció de la perillositat de l’activitat i de la 

capacitat determinada en el projecte de convalidació, que com a mínim, serà la que indica la disposició 

addicional cinquena de la Llei 16/2006. 

� Fiança de conformitat amb l’article 36 i la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006. 

� Certificat segons el títol VI de l’annex II de la Llei 16/2006. 

 

L’AJUNTAMENT I L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA ES RESERVE N LA UBICACIÓ DEL LLOC SOL·LICITAT 

PER VOSTÈ. 

 

LES SOL·LICITUDS DE LES ACTIVITATS NO PERMANENTS DE L TIPUS TEMPORAL CONVALIDABLES I 

NO CONVALIDABLES S’HAURAN DE PRESENTAR A L’AJUNTAME NT 15 DIES ABANS DE L’INICI DE LES 

FESTES. LA RESTA 7 DIES ABANS.  

 

Binissalem, _____ d_________________________ de _______ 

Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM 


