BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE LES
LLICÈNCIES ESPECIALS D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA PER A
LA INSTAL·LACIÓ D’ESTANDS DE VENDA DURANT LA FIRANADAL DE LA
PLAÇA INDEPENDÈNCIA PER A L’ANY 2018.
Article 1r. - OBJECTE DE LES PRESENT BASES REGULADORES
Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els
criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions
autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en
règim de concurrència competitiva per a la instal·lació d’estands de venda, no sedentària,
del sector verd ornamental nadalenc, artesania i alimentació artesana durant la FiraNadal
a la Plaça Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal per l’any
2018.
Article 2n. - NATURALESA JURÍDICA
La relació jurídica que vincularà l’adjudicatari d’un espai públic amb l’Ajuntament és la
d’utilització i aprofitament de béns municipals de domini públic a què fa referència l’article
57.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, que estableix que l’ús privatiu de béns de domini públic és el
constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic de manera que
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.
D’acord amb els apartats 2 i 3 del mateix article 57 del Decret 336/1988, l’ús privatiu que
no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió
precària essencialment revocable per raons d’interès públic. En el cas que els sol·licitants
siguin més d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència.
La limitació del nombre d’autoritzacions està justificada per raó de l’interès general i el
principi de proporcionalitat, de conformitat amb el que s’estableix als articles 3.11 i 5 de la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.
D’acord amb l’Ordenança tècnico sanitària sobre condicions higièniques dels
establiments i estands que venen aliments a la via pública.
D’acord amb el Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal,
aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat al DOGC número 6786 de 12 de
gener de 2015.
D’acord amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, aprovada per
la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC número 3916, de 1 de juliol de 2003.
Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es
protegeix el boix grèvol, derogat per l’Ordre de 2 de juliol de 1990, per la qual es
regulen la presentació i les modalitats de comercialització dels arbres de Nadal.
Article 3r. - DESTINATARIS I REQUISITS DE LA CONCURRÈNCIA
Podran concórrer a la licitació els titulars d’activitats econòmiques dedicades a la:
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•

VENDA DEL SECTOR VERD ORNAMENTAL NADALENC: Hauran de donar
compliment a l’Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd
ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol, derogat per l’Ordre de 2 de
juliol de 1990, per la qual es regulen la presentació i les modalitats de
comercialització dels arbres de Nadal.
Per portar a terme l’activitat, els titulars d’activitats econòmiques interessats
tindran a disposició del servei d'inspecció els documents següents:

•

-

Alta IAE

-

Darrer rebut pagat del règim d'autònoms

-

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

VENDA DEL SECTOR D’ARTESANIA: D’acord amb el Decret 182/2014, de 30
de desembre, sobre l’activitat artesanal, aprovat per la Generalitat de
Catalunya, es considera artesania aquelles activitats incloses dins el “Repertori
de famílies d’oficis artesans” que comporten la formació, la creació, la
producció i la transformació d’objectes.
L’artesania és el resultat del treball realitzat per una persona que ha de tenir la
màxima excel·lència en l’execució d’un o més oficis artesans.
El resultat ha de ser un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb
matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la
tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d'una producció
industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva
comercialització.
L’artesania ha d’esdevenir un encreuament de les metodologies del treball, el
disseny i de l’experimentació de les arts plàstiques i visuals fonamentades pel
domini d’un o més oficis.
Per portar a terme l’activitat, els titulars d’activitats econòmiques interessats
tindran a disposició del servei d'inspecció els documents següents:

•

-

Alta IAE

-

Darrer rebut pagat del règim d'autònoms

-

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

-

Estar en possessió del “carnet d’artesà/ana professional” segons lo exposat
en el decret 182/2014, de 30 de desembre.

VENDA DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ ARTESANA: D’acord amb el títol II
d’Artesania alimentària i productes de la terra de la Llei 14/2003, de 13 de juny,
de qualitat agroalimentària, aprovada per la Generalitat de Catalunya, es
considera artesà o artesana alimentari la persona que duu a terme una de les
activitats relacionades en el “Repertori d'oficis d'artesania alimentària” i que té
el carnet que ho acredita, lliurat pel departament competent en matèria
agroalimentària.
Per portar a terme l’activitat, els titulars d’activitats econòmiques interessats
tindran a disposició del servei d'inspecció els documents següents:
-

Alta IAE
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-

Darrer rebut pagat del règim d'autònoms

-

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

-

Estar en possessió del “carnet d’artesà/ana professional” segons lo exposat
en la llei 14/2003, de 13 de juny.

-

Caldrà l’acreditació de formació en manipulació d’aliments, el registre
sanitari i la declaració responsable en matèria de salut alimentària .

La instal·lació d’estands resten subjectes a l’obtenció prèvia de la corresponent
autorització municipal.
Les autoritzacions que habilitin per exercir la venda són autoritzacions d’ocupació
temporal, personals i intransferibles. Els estands sense autorització hauran de ser
immediatament retirades.
Els/les titulars hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional
que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat professional.
Article 4rt. - CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC
4.1. Les característiques de l’espai de domini públic per a la instal·lació dels estands de
venda per a la FiraNadal de la plaça Independència són les següents:
•

Dates: L’ocupació de l’espai de domini públic amb motiu de la FiraNadal 2018
serà del dia 23 de novembre de 2018 al 5 de gener de 2019, ambdós inclosos.
El dia d’inauguració serà el dia 23 de novembre de 2018 a les 19:30 hores.
Els dies 25 i 26 de desembre de 2018 i 1 de gener de 2019 la fira romandrà
tancada.

•

Horaris: L’horari de l’activitat serà de 10:30 a 21:00 hores tots els dies. Els
estands tenen l’obligació de romandre obertes al públic durant tot l’horari de la
fira.

•

Ubicació: Plaça Independència.

•

Sistema de funcionament: Aquesta fira està composada per un sistema modular
formada per un màxim de 32 estands de 3x5m (15 metres) cadascun,
corresponent a 3x3 metres d’estand dedicat a la venda i 3x2 metres de passadís
cobert pels usuaris, amb una ocupació firal màxima de 480 m2. En cap cas es
poden depassar els límits exigits.
L’estand estàndard és de 3x5m (15 metres), tot i que hi ha la possibilitat de
sol·licitar-lo de 4x5m (20 metres). Cada expositor podrà optar a un màxim de 3
estands de 3x5 metres (essent un total de 45 metres). Els serveis tècnics de
l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, ho
determinaran en funció de les activitats comercials del peticionari.
El complex està dotat dels següents serveis unificats:
-

Vigilància i seguretat.

-

Il·luminació.

-

Música.

-

Instal·lació i subministrament elèctric: aquells expositors que tinguin
inclosos llums o focus en el seu espai, aquests no podran superar els 60W
de potència per metre lineal d’estand. Per endollar amb la línea de corrent
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s’exigeix a cada expositor portar el cable d’allargament i les bombetes de
baix consum.
•

Sectors: Segons l’activitat es classifiquen en els següents sectors:
a) Sector Verd ornamental nadalenc: Arbres naturals i artificials, molses, tió,
suro, ramets de la sort i plantes nadalenques.
b) Sector d’Artesania:
-

Figures i pessebres: Figures, pessebres, coves, complements del
paisatge del pessebre, llums de Nadal, boles, espelmes i decoració
nadalenca per a pessebres i arbres.

-

Artesania general: Es considera producte artesanal aquell inclòs dins de
la reglamentació del decret 252/2000 i ordre de desplegament de la
Generalitat de Catalunya que regula l'activitat artesanal.

c) Sector d’Alimentació artesana:
-

Productes d’alimentació artesanal nadalencs com torrons, figures de
xocolata, galetes, pastissos i altres.

-

Productes d’alimentació artesana per consumir al moment com xocolata
calenta, vi calent, brou, degustació de galetes, dolços i altres.

En el cas que algun dels sectors no quedés complet per falta de sol·licituds, o
perquè aquestes tot i presentades no compleixen les especificitats necessàries,
l’Ajuntament de Girona podrà modificar la quantitat dels estands dels sectors,
afectuar l’adjudicació directe a altres operadors que poguéssin estar interessats
o efectuar tasques de comercialització.
•

Períodes: Segons el seu sector es classifiquen en tres períodes diferents:
a) Període complet: del 23 de novembre de 2018 al 5 de gener del 2019.
b) Primer període: del 23 de novembre de 2018 al 24 de desembre del 2018.
c) Segon període: del 27 de desembre del 2018 al 5 de gener del 2019.

•

Número d’estands: El número màxim disponible és de 32 estands distribuïdes
segons el mix comercial especificat a continuació:
Període complet:
-

Joguines artesanals: 2

-

Bijuteria i joies: 4

-

Productes tèxtils artesanals: 3

-

Llums i articles de decoració de Nadal: 3

-

Música i contes: 1

-

Productes alimentaris nadalencs (dolços, caramels, torrons, etc.): 3

-

Vi calent: 1

-

Xurreria: 1

-

Altres sense especificar: 1

Primer període:
-

Pessebre i complements: 3
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-

Sector verd ornamental nadalenc: 2

-

Tions: 2

Segon període:

•

-

Productes tèxtils artesanals: 1

-

Decoració: 1

-

Productes alimentaris nadalencs (dolços, caramels, torrons, etc.): 2

-

Altres sense especificar: 4

Muntatge i desmuntatge: Les estructures dels estands estaran disponibles el
mateix dia d’inici de la fira.
Els vehicles dels expositors hauran d’abandonar el recinte de la Pl.
Independència abans de les 10:00 durant els dies de la Fira.
Segons el seu període es realitzarà:
a) Període complet: El muntatge es realitzarà el dia 22 de novembre de 2018
entre les 9:00 i les 10:30; i el desmuntatge es realitzarà com a màxim el dia
6 de gener de 2019 a les 17:00.
b) Primer període: El muntatge es realitzarà el dia 22 de novembre de 2018
entre les 9:00 i les 10:30; i el desmuntatge es realitzarà com a màxim el dia
24 de desembre del 2018 a les 23:00.
c) Segon període: El muntatge es realitzarà el dia 27 de desembre del 2018
entre les 9:00 i les 10:30; i el desmuntatge es realitzarà com a màxim el dia
6 de gener de 2019 a les 17:00.

•

Aplicació de taxes públiques: L’ocupació del domini públic autoritzada està
subjecta al pagament de taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial
de la via pública i de terrenys d’ús públic.
L’import de la taxa es calcularà amb base al que s’estableix a l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol
de domini públic, d’acord amb el punt 4 de Fira de Nadal, de la divisió J de
Mercats a la via pública, s’haurà de pagar una taxa de 2’60€ per cada metre
quadrat al dia per cada estand.
S’estableixen dos períodes de pagament de les taxes:
-

1r. període: En data 17 de novembre de 2018 s’ingressarà el 50% de les
taxes.

-

2n. període: En data 17 de desembre de 2018 s’ingressarà el 50% restant
de les taxes.

4.2. En relació als sectors no alimentaris i en el supòsit que durant el període
establert d’inscripció el nombre de sol·licituds superi el límit màxim d’estands
previst, l’Ajuntament de Girona donarà prioritat, independentment de l’ordre
d’entrada, a activitats artesanals compreses en Repertori de Famílies d’Oficis
Artesans (Decret 182/2014, DOGC 6786 de 12 de gener de 2015). Prioritzades
aquestes sol·licituds, se seguirà l’admissió seguint estrictament l’ordre dels
estands que hagin aconseguit una major puntuació en la valoració dels criteris.
4.3. Es crearà una llista d’espera per a cada fira dels estands que no siguin
autoritzades per tal que si hi ha alguna baixa es pugui ocupar el lloc vacant
seguint estrictament l’ordre dels estands que hagin aconseguit una major

5

puntuació en la valoració dels criteris.
4.4. Extingida l’autorització, el titular té l’obligació de cessar en l’ocupació de la via
pública i procedir a la retirada dels seus productes de l’estand, així com a la
neteja de l’espai adjudicat.
4.5. Normes generals:
-

L’Ajuntament de Girona es reserva el dret de retirar els productes que no
compleixin les normes establertes en les presents Bases Reguladores.

-

En cas de no conèixer prèviament el producte, l’Ajuntament de Girona es
reserva el dret de demanar fotografies de l'elaboració del mateix.

4.6. Materials utilitzats:
-

En cas que sigui necessari la instal·lació de material d’infraestructura com
taules, cadires o qualsevol altre mobiliari, serà a càrrec de l’interessat.
Aquest material disposarà de les mesures de seguretat necessàries i de la
base estable suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra
causa imprevista.

-

Les instal·lacions destinades a l'exercici de l'activitat autoritzada no podran
ancorar a terra ni a cap tipus de mobiliari urbà, hauran d'acomodar a
l'entorn, d'acord amb el criteri d'ornament públic.

-

No es podrà instal·lar cap tipus de publicitat, tret el del propi establiment
comercial.

Article 5è. - ASSEGURANÇA
Els adjudicataris de les autoritzacions hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de tres cents mil euros (300.000 €),
que doni cobertura suficient a les possibles reclamacions per danys derivats pels béns
objectes de l’autorització i que puguin ser reclamats per terceres persones, inclosos
els que pugui reclamar el propi Ajuntament.
Article 6è. - PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
6.1. Les persones interessades hauran de presentar les instàncies següents
depenent del sector que sigui:
-

Venda del sector Verd ornamental nadalenc i del sector d’Artesania: Les
persones interessades hauran de presentar la següent sol·licitud
d'autorització de venda d'artesania i ornaments de Nadal i adjuntar-hi com a
annex la Declaració de responsable, per a cada estand de venda per a la
qual es sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/527.html

-

Venda d’Alimentació Artesana: Les persones interessades hauran de
presentar la següent instància de salut alimentaria amb la declaració de
responsable per a cada estand de venda per a la qual es sol·liciti
autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1565.html

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les

6

persones següents tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb
l’Administració Pública:
-

Les persones jurídiques

-

Les entitats sense personalitat jurídica

-

Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les
Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional.

-

Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.

Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració Pública, poden presentar la mateixa instància al Registre
General de l’Ajuntament de Girona (Pl. del Vi, número 1, 17004 Girona),
adreçada a l’Àrea de Promoció econòmica, desenvolupament local i turisme,
o per la mateixa via telemàtica.
6.2. A l’escrit de sol·licitud s’haurà de numerar i explicar el producte/es que es vol
posar a la venda.
6.3. La documentació a adjuntar a la sol·licitud és la següent:
-

Fotografies del producte/es que es posaran a la venda, del taller i de
l’estand.

-

Documentació necessària per tal de poder puntuar els “Criteris per a la
valoració de les sol·licituds” especificats a l’article 9è. Els punts que no es
puguin valorar per manca de documentació justificativa es valoraran amb
zero punts.

6.4. Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 28 de
setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6.5. La presentació de sol·licitud suposa, per part de l’adjudicatari d’un espai,
l’acceptació íntegra i incondicionada de les condicions de les presents Bases
reguladores.
Article 7è. - RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
Si s’observessin defectes o omissions esmenables es comunicarà als interessats,
d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, per tal que en el termini de 10 dies hàbils ho
resolguin, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de
que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia
que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.
Article 8è. - COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Per tal de valorar la documentació que presentin els sol·licitants, així com per dur a
terme les adjudicacions, es crea una Comissió de Valoració que estarà formada per les
persones que es detallen a continuació:
-

La regidora de Promoció econòmica, desenvolupament local i turisme.
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-

El cap de Promoció econòmica, desenvolupament local i turisme.

-

L’Assentador Municipal

-

Dos tècnics/ques de l’Àrea de Promoció econòmica, desenvolupament local i
turisme.

Aquesta comissió es reunirà una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de les
sol·licituds.
Article 9è. - CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La Comissió de Valoració determinarà en funció del nombre de participants i de les
sol·licituds presentades, la puntuació per atorgar les diverses autoritzacions.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents
criteris de discriminació positiva, segons el seu sector, aplicats d’acord amb la
ponderació indicada:
9.1. Sector Verd ornamental nadalenc:
Concepte

Descripció

Puntuació
Màxima

Característiques, innovació i
originalitat del producte

Es tindran en compte criteris de qualitat i exclusivitat.

10 punts

Elaboradors de productes
tradicionals de caràcter no
industrial

Petites empreses i activitats que utilitzen mètodes
tradicionals en qualsevol de les fases de producció i
transformació amb característiques tradicionals.

10 punts

Productes de Kilòmetre Zero

Accions amb criteris
mediambientals i sostenibles
Productes procedents d’un
comerç emblemàtic o
singular de Girona
Productes procedents d’un
comerç establert a la ciutat
de Girona

Acreditar la procedència dels seus productes, donant
compliment a criteris de proximitat per tal d’eliminar la
“petjada de carboni” i tenir en compte el desplaçament i
transport dels seus productes. Les puntuacions es
distribuiran de la següent manera:
- Girona ciutat: 15 punts
- Comarca: 12 punts
- Província: 9 punts
- Catalunya: 6 punts
- Resta d’Europa: 3 punts
Dur accions destinades a la millora mediambientals i amb
criteris sostenibles (punts de recollida d’arbres, consells,
informació, etc.).
S’atorgaran 2 punts per cada acció.

15 punts

10 punts

Segons el catàleg del Comerç Emblemàtic i Singular de
l’Ajuntament de Girona.

15 punts

Venda de productes d’un comerç establert a la ciutat de
Girona.

15 punts

Comercialització directa per
part de l’artesà

La persona que realitza la venda a la fira és el mateix
artesà.

15 punts

Estètica interior de l’estand

Es tindran en compte criteris estètics i de decoració.

10 punts

Total puntuació màxima

100 punts
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9.2. Sector d’Artesania:
Concepte

Descripció

Puntuació
Màxima

Característiques, innovació i
originalitat del producte

Es tindran en compte criteris de qualitat i exclusivitat.

10 punts

Productors que elaboren els
seus productes

Productors dedicats a la transformació de productes
primaris per a crear els seus propis productes.

10 punts

Elaboradors de productes
tradicionals de caràcter no
industrial

Petites empreses i activitats que utilitzen mètodes
tradicionals en qualsevol de les fases de producció i
transformació amb característiques tradicionals.

10 punts

Disposar del Diploma de
mestre/a artesà/ana
professional o divulgatiu/iva

Productes de Kilòmetre Zero

Guardó que s’atorga, mitjançant convocatòria pública anual
pel CCAM, a aquelles persones que han fet de la seva
professió un ofici artesà o un mitjà pedagògic per donar
continuïtat a un o més oficis artesans, i que han exercit
més de vint anys de trajectòria professional reconeguda,
amb domini tècnic de l’ofici, mèrits adquirits, docència
demostrada, mestratge exercit i aportacions a l’ofici.
Acreditar la procedència dels seus productes, donant
compliment a criteris de proximitat per tal d’eliminar la
“petjada de carboni” i tenir en compte el desplaçament i
transport dels seus productes. Les puntuacions es
distribuiran de la següent manera:
- Girona ciutat: 10 punts
- Comarca: 8 punts
- Província: 6 punts
- Catalunya: 4 punts
- Resta d’Europa: 2 punts

10 punts

10 punts

Productes procedents d’un
comerç emblemàtic o
singular de Girona

Segons el catàleg del Comerç Emblemàtic i Singular de
l’Ajuntament de Girona.

10 punts

Comercialització directa per
part de l’artesà

La persona que realitza la venda a la fira és el mateix
artesà.

10 punts

Disposar del distintiu pels
establiments de “Venda
d’Artesania Catalana” o del
distintiu de “Producte
d’Artesania” (D’A)

Aquest distintiu permet a les persones compradores tenir la
garantia que estan adquirint autèntica artesania catalana.

10 punts

Formar part del catàleg de
productes “Empremtes de
Catalunya”

Empremtes de Catalunya és una marca registrada pel
CCAM que identifica i distingeix productes artesans de
Catalunya, que es troben en un catàleg de
productes, els quals transmeten els valors del país per
mitjà d’elements vinculats a l’art, la cultura, la història,
la tradició, l’arquitectura, el paisatge i els costums populars.

10 punts

Estètica interior de l’estand

Es tindran en compte criteris estètics i de decoració.

10 punts

Total puntuació màxima

100 punts

9.3. Sector d’Alimentació artesana:
Concepte

Descripció

Puntuació
Màxima
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Característiques, innovació i
originalitat del producte

Es tindran en compte criteris de qualitat i exclusivitat.

10 punts

Productors que elaboren els
seus productes

Operadors dedicats a la producció, cria i cultiu de
productes primaris que manipulen o transformen la seva
producció.

10 punts

Elaboradors de productes
tradicionals de caràcter no
industrial

Petites empreses i activitats que utilitzen mètodes
tradicionals en qualsevol de les fases de producció,
transformació i distribució d'aliments amb característiques
tradicionals.

10 punts

Disposar o haver disposat
del segell “Girona
Excel·lent” en alguns dels
seus productes.

És el segell de qualitat agroalimentària que reconeix els
millors productes de les comarques gironines.

10 punts

Productes de Kilòmetre Zero

Acreditar la procedència dels seus productes, donant
compliment a criteris de proximitat per tal d’eliminar la
“petjada de carboni” i tenir en compte el desplaçament i
transport dels seus productes. Les puntuacions es
distribuiran de la següent manera:
- Girona ciutat: 10 punts
- Comarca: 8 punts
- Província: 6 punts
- Catalunya: 4 punts
- Resta d’Europa: 2 punts

10 punts

Productes procedents d’un
comerç emblemàtic o
singular de Girona

Segons el catàleg del Comerç Emblemàtic i Singular de
l’Ajuntament de Girona.

10 punts

Comercialització directa per
part de l’artesà

La persona que realitza la venda a la fira és el mateix
artesà.

10 punts

Aliments de qualitat
diferenciada – Segells DOP
(Denominació d’Origen
Protegida) i IGP (Indicació
Geogràfica Protegida)

Aquells productes que disposen dels distintius DOP/IGP de
la demarcació de Girona. Distintius de qualitat establerts
per la Unió Europea que garanteixen el compliment d’uns
criteris estrictes i permeten identificar els productes
agroalimentaris produïts i elaborats seguint estrictes
controls de qualitat).

10 punts

Aliments de producció
ecològica

Aliments que disposin de la certificació del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

10 punts

Estètica interior de l’estand

Es tindran en compte criteris estètics i de decoració.

10 punts

Total puntuació màxima

100 punts

Article 10è. - PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
10.1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert.
10.2. El termini per a l’atorgament de les autoritzacions serà, com a màxim, de dos
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de
sol·licituds.
10.3. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
10.4. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
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òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a
la seva notificació.
Article 11è. - RESPONSABILITAT
L'Ajuntament de Girona no es farà responsable de la falta de pagament per part dels
titulars de les autoritzacions a llurs proveïdors, o deteriorament que es puguin produir
en els estands de venda, ni dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers
com a conseqüència de la instal·lació i de l’exercici de l’activitat.
L’adjudicatari haurà d’indemnitzar a tercers pels danys i prejudicis que es derivin de
l’exercici de l’activitat.
Article 12è. - DRETS I OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS
Les persones autoritzades tindran dret a explotar, al seu risc i ventura en les
condicions establertes en les presents Bases reguladores, el lloc de venda que se’ls
determini, durant la durada que s’estableixi.
Són obligacions de l'autoritzat:
-

El titular de l’autorització haurà d’exhibir l’autorització a requeriment de la Policia
Municipal, de l’Assentador Municipal i del personal tècnic de l’Àrea de Promoció
econòmica, desenvolupament local i turisme a càrrec de l’organització de
l’esdeveniment.

-

L’estand haurà de situar-se en el lloc indicat per l’Ajuntament. Només es podrà
ocupar l'espai assignat, sense poder variar el mateix ni sobredimensionar-lo.

-

El titular de l’autorització haurà de tenir cura de la neteja tant de l'espai utilitzat
com de la seva zona d'influència, i haurà de prendre les mesures més adients
per procurar la reducció de residus i gestionar-los selectivament, dipositant les
diferents fraccions als contenidors municipals o utilitzant els sistemes establerts a
l'efecte.

-

Finalitzada la fira, els expositors hauran de recollir les deixalles generades que
hauran de dipositar al corresponent contenidor per tal de deixar l’espai ocupat en
les mateixes condicions que el van trobar.

-

Queda totalment prohibida l'ocupació i utilització de bancs i altres elements de
mobiliari urbà, l'ambientació de l’estand amb música en diferents suports en viu o
a través d'aparells de reproducció i la utilització de grups d'energia elèctrica
molestos.

-

El titular de l’autorització en cap cas pot tenir deute tributari amb l'Ajuntament de
Girona ni ser un menor en edat escolar obligatòria.

Article 13è. - RÈGIM SANCIONADOR
L’incompliment de les prescripcions establertes en aquestes bases, dels preceptes
establerts a les ordenances municipals i la resta de normativa d’aplicació, així com les
queixes reiterades per molèsties, pot comportar la retirada immediata de l’autorització i
ordre de desmuntatge de la instal·lació per part dels agents de la Policia Municipal, així
com la denúncia d’aquests fets i corresponent imposició de sanció.
La Policia Municipal tindrà la potestat de comissar el material que no estigui
degudament autoritzat.
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Article 14è. - DANYS AL DOMINI PÚBLIC
En el cas que es causin danys al domini públic, el titular de l’autorització estarà obligat
a indemnitzar l’Ajuntament pels danys i perjudicis segons la valoració pericial que facin
els Serveis Tècnics Municipals.
Article 15è. - CAUSES D’EXTINCIÓ
Les autoritzacions atorgades s’extingiran per alguna de les causes següents:
a) Pel transcurs del termini establert en aquestes Bases reguladores.
b) Per renúncia del titular.
c) Per la imposició d’una sanció que comporti la pèrdua de l’autorització.
d) La revocació unilateral de l’autorització.
e) El mutu acord.
f)

La falta de pagament de la taxa corresponent.

g) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o extinció de la
personalitat jurídica.
Article 16è. - REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’Ajuntament es reserva el dret de revocar unilateralment la llicència i deixar-la sense
efecte abans del seu venciment si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes
d’interès públic, sense generar dret a indemnització, en els supòsits previstos en
l’apartat 4 de l’article 92 de la LPAP.
Així mateix, també constituirà causa de revocació de l’autorització, d’incompliment pel
seu titular de les condicions i obligacions establertes en aquestes bases reguladores.
Article 17è. - NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ
Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les
qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves
condicions, derivades d’aquestes bases reguladores, serà competent per conèixer-les
la jurisdicció contenciosa administrativa.

12

