BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE LES
LLICÈNCIES ESPECIALS D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE VENDA DURANT LA FIRA-MERCAT
D’ALIMENTACIÓ ARTESANA DE LA PLAÇA INDEPENDÈNCIA EN EL MARC DE
LES FIRES DE SANT NARCÍS PER A L’ANY 2019.
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 de parades de venda, no
sedentàries, d’alimentació artesana durant la Fira-Mercat d’Alimentació Artesana de la
Plaça Independència del dia 25 d’octubre al 3 de novembre de 2019, en el marc de les
Fires de Sant Narcís per a l’any 2019.
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 la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
D’acord amb l’Ordenança tècnico sanitària sobre condicions higièniques dels
establiments i parades que venen aliments a la via pública.
Article 3r. - DESTINATARIS I REQUISITS DE LA CONCURRÈNCIA
Podran concórrer a la licitació els titulars d’activitats econòmiques dedicades a
l’alimentació artesana. Persones físiques o jurídiques que tinguin plena capacitat
d'obrar d’acord amb els articles 54 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i
que no es trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les
administracions públiques, establerts per l’article 60 del mateix text legal.
La instal·lació de parades per a la venda d’alimentació artesana resten subjectes a
l’obtenció prèvia de la corresponent autorització municipal.
Per portar a terme l’activitat, els titulars d’activitats econòmiques interessats tindran a
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disposició del servei d'inspecció els documents següents:
-

Alta IAE

-

Darrer rebut pagat del règim d'autònoms

-

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

-

Formació en manipulació d’aliments

-

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

Les autoritzacions que habilitin per exercir la venda són autoritzacions d’ocupació
temporal, personals i intransferibles. Les parades sense autorització hauran de ser
immediatament retirades.
Article 4rt. - CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC
4.1. Les característiques de l’espai de domini públic per a la instal·lació de les parades
de venda per a la Fira-Mercat d’Alimentació Artesana de la plaça Independència
són les següents:
•

Dates: L’ocupació de l’espai de domini públic amb motiu de les Fires de
Sant Narcís 2019 serà del dia 25 d’octubre al 3 de novembre de 2019,
ambdós inclosos. El dia d’inauguració serà el dia 25 d’octubre a les 17:00
hores, per tant, els paradistes hauran de tenir les condicions per a la venda
dels productes a les 17:00 com a hora límit.

•

Horaris: Els horaris de venda al públic són de 10:00 a 21:00 hores els dies
laborables i festius, i de 10:00 a 00:00 hores els dies de vigílies de festius. Les
parades tenen l’obligació de romandre obertes al públic durant tot l’horari de la
fira-mercat. En cas d’incompliment, l’organització es reserva el dret a prendre
les mesures oportunes.

•

Ubicació: Plaça Independència.

•

Sistema de funcionament: Aquesta fira-mercat està composada per un
sistema modular format per 44 espais de 3x2 metres cadascun,
corresponent a una ocupació màxima de 264 m2, cobert. En cap cas es
poden depassar els límits exigits.
El complex està dotat dels següents serveis unificats:

•

-

Lloguer i instal·lació del muntatge i desmuntatge de les parades.

-

Vigilància i seguretat.

-

Il·luminació.

-

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 de parada.

Número de parades: El número màxim disponible és de 44 parades
distribuïdes segons el mix comercial especificat a continuació:
-

Conserves de fruita i almívars (melmelades, confitures, mel, etc): 5

-

Foie gras: 2

-

Làctics (Iogurts, formatges, mato, etc.): 6
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•

-

Anxoves: 2

-

Begudes Locals (licors, cervesa, vi): 3

-

Oli: 2

-

Embotits: 6

-

Coques: 2

-

Olives: 1

-

Torrons: 1

-

Galetes: 2

-

Altres productes: 12

Muntatge i desmuntatge: Les estructures de les parades estaran
disponibles el mateix dia d’inici de la fira-mercat, per tant, el muntatge es
realitzarà el dia 25 d’octubre de 2019 a partir de les 8:00 hores, i el
desmuntatge es realitzarà l’últim dia de la fira-mercat, el dia 3 de novembre
de 2019 entre les 21:00 i les 00:00 hores.
Els vehicles dels paradistes hauran d’abandonar el recinte de la Pl.
Independència abans de les 10:00 durant els dies de la fira-mercat.

•

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 2.2 de la divisió J de Mercats a la
via pública, s’haurà de pagar una taxa de 61’45€ per cada metre quadrat
per tota la durada de la fira-mercat. I d’acord amb el punt 1 de la divisió K
de Fira-mercats a la via pública, ocupacions ocasionals, temporals,
especials, amb motiu de festes i esdeveniments singulars, s’haurà de pagar
una taxa de 7’55€ per cada metre lineal per dia.
Una vegada hi hagi resolució expressa del procediment d’adjudicació, les
taxes seran abonades al número de compte corrent de l’Ajuntament de Girona
que s’indiqui.

4.2. Es crearà una llista d’espera per a cada fira-mercat de les parades que no siguin
autoritzades per tal que si hi ha alguna baixa es pugui ocupar el lloc vacant
seguint estrictament l’ordre de les parades que hagin aconseguit una major
puntuació en la valoració dels criteris.
4.3. En cas que quedin llocs vacants, l’Ajuntament podrà actuar d’ofici per dur a terme
les autoritzacions de les parades.
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 la parada, així com a la
neteja de l’espai adjudicat.
4.5. Normes generals:
-

L’Ajuntament de Girona es reserva el dret de retirar de manera immediata,
segons la legislació sectorial vigent, els productes que no compleixin les
normes establertes en les presents Bases Reguladores.

-

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
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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 tramitar en línia a través de la Seu
Electrònica la següent instància genèrica i adjuntar-hi com a annex la
Declaració responsable en matèria de salut alimentària detallada a
continuació, per a cada parada de venda per a la qual es sol·liciti autorització:
-

Instància:

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html
-

Declaració de responsable:

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
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, Turisme i
Ocupació 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:
-

Fotocòpia del Carnet d’Artesà Alimentari expedit pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.

-

Fotografies de la pròpia parada i dels productes que es posaran a la venda.
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-

Documentació necessària per tal de poder puntuar els “Criteris de valoració
de les sol·licituds” especificats a l’article 9è. de les presents Bases. 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 13 de
setembre de 2019, 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.
No s’esmenaran documents que manquin per a la valoració dels “Criteris per a la
valoració de les sol·licituds” especificats a l’article 9è. de les presents bases. Els punts
que no es puguin valorar per manca de documentació justificativa es valoraran amb
zero punts.
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, Turisme i Ocupació,
o persona en qui delegui.

-

El cap de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, o
persona en qui delegui.

-

L’Assentador Municipal, o persona en qui delegui.

-

Dos tècnics/ques de l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local,
Turisme i Ocupació.

Aquesta comissió es reunirà una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de les
sol·licituds.
Article 9è. - CRITERIS DE 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, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
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Concepte

Descripció

Puntuació

1. Productors del sector primari

Productors que elaboren els seus productes a partir de
productes primaris propis (producció, cria i/o cultiu)

10 punts

2. Elaboració de productes a
partir de productes del
sector primari

Productors que elaboren els seus productes mitjançant
la manipulació o transformació de productes primaris.

10 punts

3. 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

4. Productes de Kilòmetre Zero

Productes elaborats, produïts al 100% a les comarques
gironines atenent a criteris de sostenibilitat per tal
d’eliminar la “petjada de carboni” i tenir en compte el
desplaçament i transport dels productes alimentaris.

10 punts

5. Comercialització directa per
part de l’artesà/ana.

La persona que realitza la venda a la fira-mercat és el
mateix artesà/ana.

10 punts

6. Productes procedents d’un
comerç emblemàtic o
singular de Girona

Segons la Guia de Comerços Emblemàtics i Singulars
de l’Ajuntament de Girona.

10 punts

7. Disposar o haver disposat
del segell “Girona
Excel·lent” en alguns dels
productes que es posen a la
venda a la parada.

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

10 punts

8. Aliments de producció
ecològica

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

10 punts

9. Innovació i originalitat del
producte.

Es tindran en compte criteris d’innovació i exclusivitat.

10 punts

10. Estètica interior de la parada

Es tindran en compte criteris estètics i de decoració de la
parada mitjançant les fotografies presentades.

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, d’un
mes i mig 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
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a
la seva notificació.
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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, dels robatoris o deteriorament que es
puguin produir en les parades 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, Turisme i Ocupació a càrrec de l’organització
de l’esdeveniment.

-

La parada 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-mercat, els paradistes 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 la parada 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 en cap altra administració.

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.
Si un adjudicatari finalment no es presenta el dia de la fira-mercat se li denegarà la
participació en la propera edició, amb la finalitat d’evitar greuges a altres paradistes
que hi podrien haver participat.
La Policia Municipal tindrà la potestat de comissar el material que no estigui
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degudament autoritzat.
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.
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