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BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ
TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA EN MOTIU DE LA 7a FIRA DEL CLOWN DE VILANOVA
DE LA MUGA.
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 demostració d’oficis i a la venda de productes d’artesania, així com a la
venda de productes alimentaris i d’altre tipus, en motiu de la 6a fira del clown de Vilanova de
la Muga el dia 26 de maig de 2018 al nucli antic de Vilanova de la Muga.
Les llicències atorgades permetran als seus titulars instal·lar les parades i, si escau,
explota-les en els emplaçaments previstos, d’acord amb les condicions establertes en
aquestes bases.
S’atorgaran un màxim de 30 parades, a artesans que elaborin, fabriquin o produeixin els
objectes que seran venuts en les seves parades en els termes i condicions establerts 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, 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:



Decret 252/2000 de 24 de juliol sobre l’activitat artesanal a Catalunya.
Ordenança fiscal corresponent.

3.- Instal·lacions autoritzades:
Les parades de venda que s’instal·lin hauran de complir les característiques que a
continuació es detalla:









L’espai de les parades tindrà una superfície mínima de dos metres lineals d’amplada.
Es podran atorgar més metres lineals a aquelles parades que així ho sol·licitin.
Les parades seran totalment desmuntables prohibint-se qualsevol element d’obra
fixe.
Les parades s’hauran d’ajustar a les mides i ubicació que es determini a la llicència.
L’horari d’instal·lació de les parades serà entre les 8:00 hores i les 9.30 del mateix dia
de la fira. Els firaires s’hauran d’acreditar davant dels serveis de vigilància municipal
i/o l’organització.
L’horari d’obertura de les parades serà des de les 10.00 hores fins les 21:00 hores. El
desmuntatge de les parades serà a partir de les 21 hores, un cop feta la cloenda de
la fira.
La ubicació de les parades serà al nucli antic de Vilanova de la Muga.
Extingida la llicència, el titular haurà de retirar les instal·lacions o 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. Un cop finalitzada la ocupació de l’espai públic els
seus responsables estan obligats a netejar-lo.
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A fi i efecte de diversificar l’oferta de productes i evitar-ne un excés, cap titular podrà tenir
més d’una parada, ni es podran vendre productes iguals i del mateix productor en més d’una
parada.
4.- Criteris de valoració de les propostes presentades
L’adjudicació es farà mitjançant un procediment de concurrència competitiva en funció de la
major puntuació i els límits de parada establerts en les presents bases.
Parada:
- Aspecte general de la parada:
2 punts.
- Aspecte general del producte:
2 punts.
- Originalitat de la parada:
2 punts.
- Elements decoratius innovadors de la parada:
2 punts.
- Que disposin del carnet d’artesà:
5 punts
- Que l’artesà elabori el producte a la mateixa parada de la fira o es faci demostració
d’oficis.
10 punts.
Les sol·licituds seran examinades per una comissió de valoració formada per l’Alcalde, la
Regidora de Vilanova de la Muga, personal del Centre Cultural Sant Domènec i la Secretària
de l’Ajuntament.
Actuarà com a Secretari de la comissió un funcionari de l’Ajuntament.
En cas de ser necessari requerir documentació es requerirà mitjançant el correu electrònic
facilitat pel firaire, la qual s’haurà d’aportar en el termini de 3 dies hàbils.
Transcorregut el termini sense que s’hagi aportat s’entendrà que el firaire renuncia a la seva
sol·licitud d’ocupació a la via pública per participar a la fira.

5.- Atorgament de llicències:
Es farà mitjançant acord de la junta de govern local i la llicència estarà condicionada a la
presentació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i a la liquidació de la taxa
corresponent.
Un cop presentada aquesta documentació es procedirà a formalitzar la llicència a favor dels
participants i s’haurà d’exhibir al vigilant municipal el dia de la fira.
La ubicació de la parada s’assignarà el primer dia de la fira i es seguiran les instruccions del
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.
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La comissió de valoració procedirà a classificar les sol·licituds per ordre decreixent de
puntuació i per tipus de producte. En cas d’empat es farà per sorteig.
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L’acord d’atorgament de llicència es podrà consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i des
de la seu electrònica de l’ajuntament i 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 pel dia de celebració de la fira.
6.- Presentació de Sol·licituds:
El termini de finalització de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de març de 2018 a
les 14.00 hores. Per aquest efecte s’haurà d’emplenar el model de sol·licitud establert en
l’annex 1 de les presents bases i presentar-ho a les oficines del Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec de Peralada (Pl. de les Peixateria, 6) en horari d’oficina o bé mitjançant
l’adreça de correu electrònic dinamitzacio@peralada.cat.
La taxa serà la que correspongui d’acord amb l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per
a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, publicada al
BOP núm. 105 de 2 de juny de 2016:

Juntament amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:
1.- DNI/NIE de la persona sol·licitant. Si es tracta d’una empresa el NIF i el DNI o NIE de la
persona responsable de la parada.
2.- Declaració responsable segons el model de l’annex 2.
3.- Declaració del sol·licitant conforme que en cas que se li atorgui la parada complirà els
següents compromisos: (Annex 3)
- Compromís de donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques
- Compromís de donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
- Compromís conforme subscriurà una pòlissa de responsabilitat civil derivada de
l’exercici de l’activitat amb una cobertura mínima de 120.000 euros o 150.000 euros en cas
de parades que comercialitzin aliments, la qual haurà de ser vigent en la data de la fira.
4.- Fotografia de la parada.
5.- Carnet d’artesà, si s’escau, expedit pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya o per alguna altre comunitat autònoma i altres comprovants
d’assistència a activitats formatives que hagi assistit el firaire.
6.- Carnet de manipulador d’aliments, si és el cas.
7.- Certificat d’inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC), si
és el cas.
7.- Condicions de la llicència.
 El titular de la llicència està obligat al compliment de les presents bases i en especial
a les ordres que pugui donar el personal de l’organització i/o els vigilants municipals
el dia de la fira.
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“(...)
Article 10. Competències.
S’estableixen les taxes següents, que figuren com un annex a la present ordenança:
(...)
1.2.C) Ocupació per a mercats o fires:
Quota euros/ml/dia
Fires (per parada)
10€
(...)”
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El titular de la llicència quedarà obligat al compliment del que disposi la normativa
vigent en matèria de treball, Seguretat Social i prevenció de riscos laborals.
El titular de la llicència haurà de donar compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
El lloc de venda haurà de ser ocupat pel titular de la llicència o per la persona
expressament designada per l’Ajuntament.
Queda prohibida la utilització de megafonia o música per part dels firaires.
El titular de la llicència haurà de garantir el bon estat de manteniment i higiene dels
articles que vengui a la parada i dels elements estructurals de la parada. No es podrà
introduir cap variació en els articles o serveis ofertats autoritzats en la llicència.
L’horari d’instal·lació de les parades serà a les 08.00 hores i els firaires s’hauran
d’acreditar davant dels serveis de vigilància municipal i/o personal de l’organització
per a que se’ls hi assigni el seu lloc per instal·lar-se. L’horari de desmuntatge serà a
partir de les 21.00 hores. L’horari d’obertura de les parades serà des de les 10.00
hores del matí fins les 21:00 hores del vespre.

En cas d’incompliment d’aquestes condicions, o de les presents bases, els vigilants
municipals podran deixar sense efecte la llicència concedida ordenant immediatament al
firaire el seu desmuntatge sense cap dret de reembors de la taxa liquidada.

8.- Facultats 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 incompleixi les condicions de
l’ocupació es formularà per part dels serveis municipals el corresponent requeriment,
i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà
al cessament de l’activitat.
 L’ajuntament ostenta la facultat d’interpretar el conjunt dels apartats que conformen
les presents bases.
9.- 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 pel seu
tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit adreçat a l’Ajuntament de Peralada.
10.- Interpretació i jurisdicció
Correspon a l’ajuntament la prerrogativa d’interpretar aquestes bases i resoldre els dubtes
que sorgeixin en la seva aplicació i compliment. En el supòsit de litigi, correspondrà la
resolució a la jurisdicció contenciosa administrativa.
L’Alcalde –President
Pere Torrent Martín
Peralada, a la data de la signatura electrònica
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En cas que un firaire no assisteixi a la fira sense previ avís amb una antelació mínima de 7
dies, no se li reemborsarà l’import de la taxa liquidada.
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ANNEX 1: MODEL INSTÀNCIA PER A LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE
VIA PÚBLICA PER A LA FIRA DEL CLOWN DE VILANOVA DE LA MUGA
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom: .

. Cognoms:

.

.
DNI: .

.

Representat: .

NIF:

.

.

Adreça:.
.
Població: .

C.P: .

.
Telèfon: .

Mòbil: .

e-mail: .

.

Autoritzo a l’Ajuntament rebre en relació a la present sol·licitud les comunicacions al correu
electrònic indicat:

□

SI

□ NO

SOL·LICITO: Parada fira del clown (espai únic de .

metres).

Descripció dels productes de la parada: .

.

.

.

□ Fotocòpia DNI/NIF/NIE del sol·licitant i del representant si és el cas.
□ Declaració responsable segons annex 2 de les bases.
□ Declaració del sol·licitant d’acord amb l’annex 3 de les bases.
□ Certificat inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC), si
és el cas.

□ Carnet de manipulador d’Aliments, si és el cas.
□ Fotografia de la parada.
□ Justificant de pagament de la taxa: (Veure el revers de la present sol·licitud).
Peralada, .
de .
de 2018
Signatura de la persona sol·licitant / representant
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de la Peralada
per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits,
actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot
adreçant‐se a l’Ajuntament.
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DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN
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Instruccions per emplenar la Sol·licitud:
• Empleneu l’apartat del sol·licitant amb les dades de la persona física o jurídica que formula
la sol·licitud o del representant si és el cas aportant el corresponent document de
representació. Per a una major celeritat en la comunicació es recomana autoritzar a
l’Ajuntament l’ús del correu electrònic.
• En l’apartat Sol·licito cal indicar el metres d’amplada de la parada a instal·lar.
ANNEX 2 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE:
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El Sr./Sra., .
amb DNI/NIE .

.
, sota la seva responsabilitat:

DECLARA:
Que a dia d’avui, està al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i de
les obligacions tributàries per part de l’Agència Tributària.
Que està donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i que
aquesta alta a dia d’avui es manté vigent.
Que, en el supòsit que es tracti d’una parada de productes alimentaris, ha realitzat formació
en la manipulació d’aliments que preveu el capítol 8.1 de l’Annex II del Reglament 852/2004,
de 29 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene
dels productes alimentaris, i altra normativa vigent en
Manipulació d’aliments

Peralada, .
de .
de 2018
Signatura de la persona sol·licitant / representant
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de documents de l’Ajuntament, i que
podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en
qualsevol moment.
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Que totes les dades declarades en aquest document i en la sol·licitud que l’acompanyen així
com la seva documentació són certes.
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ANNEX 3 DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN CAS DE RESULTAR TITULAR D’UNA
LLICÈNCIA.
El Sr./Sra., .
amb DNI/NIE .

.
actuant en nom propi o en representació de la

societat, .

amb NIF número, .

.
domiciliada a
.

.

En cas de ser adjudicatari d’una llicència,
EM COMPROMETO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT,

Peralada, .
de .
de 2018
Signatura de la persona sol·licitant / representant
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de documents de l’Ajuntament, i que
podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en
qualsevol moment.
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1.- Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil exigida en les bases per participar a la fira
(cobertura mínima de 120.000 € o 150.000 € en cas de parades que comercialitzin aliments).
2.- Donar-me d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social
(RETA).
3.- Donar-me d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

