Exp.: 2019 /006 23 3
Codi: M123 E U
Ref.: CDA

Bases reguladores per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de la via pública en
motiu del mercat artesanal de Productes de l’Empordà (Empordà Market) previst pels dies 21 i
22 de setembre de 2019 .
1. Objecte
L'objecte de les presents bases és la regulació del procediment d'atorgament de les llicències
per a la ocupació temporal de la via pública amb parades desmuntables destinades a la venda
de productes artesanals i alimentaris elaborats i/o produïts a l’Empordà o de la marca
“Productes de l’Empordà”.
Les llicències atorgades permetran als seus titulars instal·lar parades i, si s'escau, explotar-les
en els emplaçaments previstos (Rambla riera Ginjolers de Roses), d'acord amb les condicions
establertes en aquestes bases.
S'atorgaran un màxim de 35 parades d’acord amb els termes i condicions establertes en
aquestes bases amb la tipologia següent:

 35 parades per a professionals que elaborin, fabriquin, produeixin productes a
l’Empordà o de la marca “Productes de l’Empordà”, i d'acord amb els termes i
condicions establertes en aquestes bases.
2. Naturalesa i règim jurídic
D'acord amb l'establert als articles 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals de Catalunya, amb les presents bases es
regula el procediment per atorgar les llicències d'ocupació temporal del domini públic per a ús
privatiu per al mercat artesanal de Productes de l’Empordà, atenent als principis d'objectivitat,
publicitat i concurrència d'acord amb la finalitat d'interès públic que es pretén assolir.
Juntament amb el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals de Catalunya, també serà d'aplicació la normativa següent:





Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC 7426 de 3 d’agost de
2017).
Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, sobre condicions d'higiene de la producció i
comercialització de productes alimentaris (BOE núm. 126 de 27-05-2006).
Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s'aprova la Norma general
d'etiquetatge, presentació i publicitat del productes alimentaris (BOE 202 de 24-081999).
Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
d'higiene per l'elaboració, distribució i comerç de menjar preparat (BE núm. 11 de
12-01-2001).







Reglament del mercat de venda no sedentària (BOP núm. 114 de 15 de juny de
2016).
Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.
Ordenança fiscal núm 10, reguladora de la taxa per la realització d’activitats
administratives de competència local
Ordenança fiscal núm 13, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
de residus municipals.
Ordenança fiscal núm. 14 relativa a la taxa d'utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic local.

3. Infraestructures autoritzades.
La infraestructura de la parada (tendall i mostrador, i la il·luminació, si s’escau) anirà a càrrec
del venedor. Serà de 3 x 2 metres i haurà de portar el material necessari per connectar-se a la
pressa elèctrica que posa a disposició l’Ajuntament.
L'Ajuntament es compromet a tenir contractada vigilància durant la nit del dissabte a les
21hores fins el diumenge a les 10h.
4. Condicions de la llicència









No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una llicència de venda.
Els paradistes vendran exclusivament els productes descrits a la sol·licitud d’inscripció
i pels quals s’ha atorgat la llicència.
L'horari d'obertura de les parades serà de 10 a 14h i de 16 a 21h (podent romandre
oberta al migdia) el dissabte dia 21 de setembre i de 10 a 14h i de 16 a 20 (podent
romandre oberta al migdia) el diumenge 22 de setembre. L'horari de instal·lació de les
parades serà de 8 a 10.00h el mateix dia de la fira, i el desmuntatge serà a partir de les
21 h (dissabte) o les 20h (diumenge).
La llicència és personal i intransferible, no sent possible la seva cessió, transmissió o
venda.
No està permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls
Els vehicles dels venedors no podran trobar-se a l’interior o perímetre del mercat.
A la finalització del mercat, el titular haurà de retirar els elements de la seva propietat
situats a la via pública, essent responsable de mantenir l'espai públic afectat, les
instal·lacions i la seva zona d'afluència en bones condicions de neteja, salubritat,
seguretat i estètica.

5. Condicions de la venda






El venedor/a té l’obligació de tenir exposat el preu de venda de tots els articles de
manera clara i ben visible.
Les persones autoritzades exerciran la venda directa i personalment, sense perjudici de
poder ser auxiliats per una 3a persona, havent de complir la totalitat de l’horari
establert.
Tota persona que es trobi al front del lloc de venda, ja sigui titular o substitut autoritzat
disposarà en el lloc de venda la llicència pertinent expedida per l’Ajuntament.
No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o paviment
En cas de pluja o vent no es permetrà muntar un altre dia com a compensació




El venedor/a ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil en vigor, referida a la
instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat, amb el rebut corresponent, per un
import mínim de 150.300€.
En cas que un paradista no assisteixi al mercat sense preavís mínim de 7 dies, no se li
reemborsarà l'import de la taxa liquidada.

L’incompliment de les condicions de funcionament del mercat relacionades amb aquestes
bases per part del paradistes serà causa de revocació del permís de venda i sense dret a
retornar les taxes pagades, si s’escau.
6 . Criteris de selecció:

6 .1 Parades de productes de Empordà
L'adjudicació es farà mitjançant un procediment de concurrència no competitiva per ordre de
presentació de les sol·licituds en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses.
Amb les sol·licituds rebudes s’elaborarà una llista. Aquelles que no s’ajustin a allò que
s’estableix a l’objecte de les bases seran excloses. És a dir, les sol·licituds han de ser de
professionals que elaborin, fabriquin, produeixin productes a l’Empordà o de la marca
“Productes de l’Empordà”, i d'acord amb els termes i condicions establertes en aquestes
bases
Les sol·licituds que no hagin quedat excloses però que no obtinguin llicència constituiran una
llista de reserva.
7. Procediment de concessió:
Les sol·licituds presentades s’incorporaran en un llistat per ordre de registre d’entrada de
tenint en compte que compleixin els requisits per participar en l’esmentada fira d’acord amb
aquestes bases.
En el cas que sigui necessari requerir documentació s'efectuarà mitjançant correu electrònic
facilitat pel/ per la sol·licitant, la qual s'aportarà en el termini de 3 dies hàbils.
La concessió de les llicències es farà per ordre de registre d’entrada fins exhaurir el nombre de
les 35 llicències a atorgar.
8 . Atorgament de llicències:
Es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local i la llicència estarà condicionada a la
liquidació prèvia de la taxa corresponent en el cas de les parades de productes de l’Empordà, i
al compliment de les condicions establertes en les presents bases.
Un cop presentada la documentació sol·licitada, es procedirà a formalitzar la llicència a favor
dels participants i s'haurà d'exhibir al vigilant municipal el dia del mercat.

La ubicació de la parada s'assignarà el primer dia del mercat i se seguiran les instruccions pel
vigilant municipal i/o personal de l'organització, que vetllarà en tot moment pel bon
funcionament de la mateixa.
Les sol·licituds que no resultin admeses, quedaran en llista d'espera per a cobrir les possibles
vacants o renúncies.
En el supòsit que seguint el procediment establert a les bases, resti espai disponible,
l'Ajuntament es reserva el dret a obrir un nou període de presentació de sol·licituds tenint en
compte els criteris fixats en aquestes bases, o bé atorgar noves llicències segons l'ordre
d'entrada al registre general de l'Ajuntament.
L'acord d'atorgament de llicència es podrà consultar al E-tauler i a la web municipal.
Les publicacions tindran efecte de notificació d'acord amb el previst a l'article 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
La vigència de la llicència serà pels dies de celebració de la fira.
9 . Presentació de sol·licituds.
Les presents bases seran publicades a l’E-tauler, a la web municipal de l’Ajuntament, podentse presentar les sol·licitud a partir de l’endemà de la seva publicació a l’E-tauler i fins el 31 de
juliol de 2019.
Les sol·licituds per poder participar s'hauran de formalitzar mitjançant l'imprès normalitzat
establert en l'annex 1 de les presents bases i presentar-lo juntament amb la documentació que
es relaciona a les presents, en el Registre General de l’Ajuntament de Roses, o per qualsevol
dels mitjans assenyalats a l'article 16.4 de la a Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
A la sol·licitud s'hi haurà d'indicar l'adreça de correu electrònic que servirà com a mitjà per a la
pràctica de les notificacions relatives a l'eventual esmena de deficiències i altres requeriments
o notificacions que s'hagin de fer en el decurs del procediment.
La presentació de les sol·licituds de participació pressuposa el coneixement i l'acceptació de
les presents bases.
Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud de participació per cada llicència. La
infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds presentades per ell.
Documentació a presentar:
 Sol·licitud degudament omplerta i signada (annex 1A).
 NIF del/de la sol·licitant. En cas de persona jurídica, els poders de representació del
representant legal i el NIF del representant legal.
 Relació i mostra fotogràfica dels productes que es posaran a la venda.
 Acreditació dels productes de l’Empordà (elaboració, fabricació, producció) segons
convingui:
◦ Declaració Única Agrària (DUN) en cas de productes agrícoles
◦ Document de lloguer o propietat de les instal·lacions on es produeixin els productes
a nom del sol·licitant
◦ Acreditació de pertànyer a la marca “Productes de l’Empordà”






◦ Altra
documentació
acreditativa
per
verificar
que
els
productes
s’elaboren/fabriquen/produeixen a l’Empordà
Model 036 Declaració Censal d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i
Retenidors de l’Agència Tributària
Certificat o còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
Justificant de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil i que inclogui el
període del mercat sol·licitat
Certificat actualitzat de no tenir deutes amb l’Agència Tributària

10.Taxa de la parada
D'acord amb l'establert en les ordenances fiscals:
L’art. 5.B n) de l’ordenança núm 10 reguladora de la taxa per la realització d’activitats
administratives de competència local estableix 16.22€. L’art 3 preveu l’exempció de la taxa
per aquelles activitats realitzades amb motiu d’organitzades per entitats sense afany de lucre
que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.
L'art. 6.6 de l’ordenança núm. 14 Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, la taxa per a participar al mercat de la Fira de la Rosa és de 15€ per metre
lineal i mercat, per a la ocupació de 3ml/fira. L’art 3 preveu l’exempció de la taxa per aquelles
activitats realitzades amb motiu d’organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin
inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.
L’article 6.i) de l’ordenança núm 13 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
de residus municipals, prorretejable trimestralment és de 24,62€.
Total taxes a pagar: 55,84€

Forma de pagament
S’haurà d’abonar un cop s’autoritzi la participació al mercat

11. Facultats i responsabilitats de l'Ajuntament.
L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i establir les
modificacions tant de la ubicació, com d'altres que aconsellin l'interès públic. Aquestes
modificacions no comportaran dret a cap indemnització.
En el supòsit que es constati que el titular de la llicència incompleix les condicions de
l'ocupació, pot comportar la revocació immediata de la llicència i la corresponent ordre de
retirada dels productes a vendre.
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre aquest mercat, quan el nombre de sol·licituds
presentades no es considerin suficients pel bon funcionament del mercat (mínim 12 sol·licituds
rebudes i que s’ajustin a l’objecte del mercat: venda de productes artesanals i alimentaris
elaborats i/o produïts a l’Empordà o de la marca “Productes de l’Empordà”.).

L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre aquest mercat, quan el nombre de llicències
atorgades per parades de productes de l’Empordà sigui inferior a 10.
12. Protecció de dades.
D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal,
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de
l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats per al seu
tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant
escrit adreçat a l'Ajuntament de Roses.

Annex 1:

>

1

El que subscriu formula S OL·LICITUD PER PARTICIPAR E N E L M E R CAT AR TE S ANAL D E PR OD UCTE S D E
L’EMPORDÀ 2019 “EMPORDÀ MAR KE T” OR GANI TZ AT PE R L’AJ UNTAM E NT D E R OS E S al/a la Il·lm/a. Sr/a.
Alcalde/ssa president/a de l’Ajuntament de Roses, en els termes següents:
DADES IDENTIFICATIVES

INTERESSAT/DA:
NOM I COGNOMS:
DNI/CIF

TELÈFON:

FAX:

E-MAIL:

REPRESENTANT
NOM I COGNOMS:
DNI:

TELÈFON:

FAX:

E-MAIL:

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Domicili notif.:
Població:

CP:

Declaro que tinc un certificat electrònic i vull rebre notificació electrònica* de tots els actes d’aquest procediment, a
l’adreça electrònica ____________________________ . Així mateix vull rebre un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de
notificacions:
Per correu electrònic a l’adreça: ________________________________ Per SMS al telèfon: _________________
*Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserv es per part de l’usuari les condicions d’utilització del serv ei de notif icacions
electròniques següents:
Rebrà un av ís, sense ef ectes jurídics, del dipòsit de nov es notif icacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèf on indicats.
Per accedir a les notif icacions a l’adreça electrònica www.roses.cat/enotum es requereix l’ús d’un certif icat digital personal classif icat amb niv ell 3 o superior per
CATCert (trobareu la llista actualitzada d’entitats classif icades a http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio. jsp).
Des del m om ent del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. S i transcorr egut el term ini de 10 dies no ha accedit a
l’adreça
electrònica
o
hi
ha
accedit
però
no
ha
visualitzat
la
notificació,
aquesta
s’entendrà
rebutjada.
Des del m om ent en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

2

DADES DE LA PARADA QUE SOL·LICITA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Tipologia d’articles a vendre:

3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Primer.- Que compleixo les següents condicions per a l’exercici de la venda en el mercat de
productes de l’Empordà:
1. Estic donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i he satisfet les obligacions fiscals
inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com les autonòmiques i les
locals.
2. Estic donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social.
3. Disposo d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir
les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en
l’exercici de l’activitat (mínim 150.300€) i estic al corrent de pagament.
4. Compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que són
d’aplicació als productes que venc.
5. Disposo de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre hig iene
i manipulació d’aliments, si s’escau.
6. Que, com a venedor extracomunitari, estic en possessió dels permisos de residència i de

treball corresponents, així com del compliment d’allò que estableixi la normativa específica.
Segon.- Que disposo de la documentació que acredita el compliment de les condicions
assenyalades al punt anterior, i em comprometo a mantenir el seu compliment durant el termini de
vigència de llicència.
Tercer.- Que les persones següents treballaran a la parada, juntament amb el titular, en el mercat
sol·licitat, estan donades d’alta en règim de la Seguretat Social que correspongui i són:
Nom i cognoms

DNI

La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten tenen caràcter essencial a l’efecte del
que preveu el punt 1 de l’art 38 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

4

AUTORITZACIÓ

AUTORITZO a l’Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions pertinents en relació amb el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com les altres consultes en els
registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques.
5 ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Còpia del NIF o NIE
Relació dels productes i mostra fotografia de tots els articles que es posaran a la venda.
Acreditació dels productes de l’Empordà
Model 036 Declaració Censal d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència
Tributària
Certificat o còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
Justificant de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil i que inclogui període del mercat
sol·licitat

LLOC I DATA: ........................................................ SIGNATURA:

>
OMPLIR PER L'AJUNTAMENT
EXP. NÚM: .........................................

SÈRIE: ...............................

NEGOCIAT: ...............................................

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Roses per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només es cediran a
tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, r ectificació,
oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament.

