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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ÁREA DE TERRITORIO, SOSTENIBILIDAD Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Medio Ambiente
Ref.: IE/mj
Número expediente:H.1.2.3/2019/3

ANUNCI
El tinent alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica de
l'Ajuntament d'Onda, amb data 03 d'abril de 2019, s'ha dictat el Decret següent número 872:
“DECRET. CONCESSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A la INSTAL·LACIÓ DE LA FIRA
D'ATRACCIONS PER A “PASQUA” 2019
Ángel Luís Badenas *Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica, en ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de la
alcadía número 1.337/2015, de 22 de juny.
Vista la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de la fira d'atraccions durant la celebració
de la Pasqua 2019, presentada per l'Associació d'Industrials d'Atraccions de Fira de Vilareal, amb CIF G12777124, en data 05 de març de 2019.
Vist que la documentació individual de cadascuna de les instal·lacions i el projecte conjunt
de l'activitat, subscrit per tècnic competent, presentat amb data 2 d'abril de 2019.
Vist que l'enginyer municipal, el 02 d'abril de 2019, ha informat favorablement sobre el
projecte presentat sense perjudici dels condicionants establits en la part resolutòria.
Vist que la persona sol·licitant ha justificat la contractació d'una pòlissa d'assegurances per a
cobrir els riscos derivats de l'activitat per una quantia d'1.800.000 €.

Vist l'informe jurídic-proposta favorable de la TAG de la Secció de Medi Ambient de data 03
d'abril de 2019.
Atés el que s'estableix en el Títol IV de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les Administracions Públiques i el capítol IV del títol I del RD 1372/1986, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
Atés el que s'estableix en l'article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i en el Decret 143/2015,
d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior llei.
Atés el que s'estableix en la disposició addicional primera de la Llei 7/2002, de 3 de
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Vist que el president de l'Associació d'Industrials d'Atraccions de Fira de Vila-real, ha
presentat declaració responsable en la qual declara que compleixen tots els requisits tècnics
i administratius exigits en la normativa vigent, que disposen de la documentació que així ho
acredita i es comprometen a mantindre el seu compliment durant el temps de funcionament
de l'esmentada activitat.

desembre, de protecció contra la contaminació acústica i la disposició addicional tercera del
Decret 266/2004, de 3 de desembre, de prevenció i correcció de la contaminació acústica
en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.
RESOLC:
Primer. Concedir a l'Associació d'Industrials d'Atraccions de Fira de Vila-real l'autorització
per a la instal·lació de la fira d'atraccions en el recinte firal (situat en parcel·la situada entre
els carrers C/Miguel Peris, C/Sanchís Guarner i Francesc Ferrer Pastor) per als dies 08
d'abril a 08 de maig de 2019, sempre que es complisquen les següent condicions:
• El dia 12 d'abril de 2019 hauran d'estar muntades les atraccions per a les revisions i
comprovacions que les administracions competents estimen oportunes. En cas contrari no
es permetrà per part de l'Ajuntament l'obertura de l'activitat.
• Els dies 08 i 09 d'abril de 2019, seran els destinats per al muntatge de les atraccions.
• Els dies 10 i 11 d'abril de 2019 seran exclusivament destinats per a la connexió elèctrica
de les atraccions.
• Queda prohibit manipular qualsevol quadre elèctric estant l'Ajuntament, l'instal·lador i
l'associació exempts de qualsevol responsabilitat per negligència.
• El muntatge i desmuntatge de les atraccions es farà de manera que causen les menors
molèsties al veïnat i en horari de 8.00h a 22.00 h.
• Els equips musicals, sirenes i qualsevol aparell reproductor de sons, es desconnectaran
a les 22 hores.
• L'horari de tancament del recinte firal serà a les 24 hores, excepte divendres i dissabte
que serà a la 1 hores.
• Els propietaris de les atraccions estan obligats a mantindre net el terreny circumdant a la
seua atracció.
• L'aforament màxim permés serà de 1.202 persones.
Segon. Eximir del compliment dels nivells de pertorbació màxims fixats per la Llei 7/2002,
en aplicació de la disposició addicional primera d'aquesta Llei, en la zona del recinte firal i
voltants, els dies del 20 de març a 12 d'abril de 2018.

Tercer. Tindre en vigor, totes les atraccions, la pòlissa d'assegurança que cobrisca la seua
responsabilitat civil durant tot el període de duració de la fira, en cas contrari no podran
exercir la seua activitat.
Quart. Presentar el certificat del tècnic director de les instal·lacions, visat per col·legi
professional, en el qual s'especifique l'adequada seguretat i solidesa de tots els seus
elements, que s'ajusta al projecte presentat i són eficaços les mesures correctores, perquè
l'oficina tècnica municipal realitze la inspecció final de la instal·lació, una vegada instal·lada
la fira.
Mentre no es complisca el que es disposa en aquest apartat, no es podrà iniciar l'activitat.
Cinqué. Notificar aquesta Resolució a la persona sol·licitant i comunicar a la Policia Local.
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Aquesta Resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament per a fer-se pública,
en compliment de la disposició addicional tercera del Decret 266/2004.
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Sisé. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament.”
Onda, data al marge
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