AJUNTAMENT D’OSOR
La Selva

BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ
TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA EN MOTIU DE LA 17ª FIRA DEL SENGLAR.
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 en motiu
de la Fira del senglar el dia 19 d’abril de 2020 en diversos carrers del municipi i la
determinació del contingut d’aquestes llicències
2.- Naturalesa i règim jurídic:
2.1 Naturalesa jurídica: 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 atorga les llicències d’ocupació temporal del
domini públic per a ús privatiu, atenen als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència
d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.
2.2 Règim jurídic:
Seran d’aplicació les disposicions següents:
-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en
allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals.
Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals de Catalunya.
Decret 252/2000 de 24 de juliol sobre l’activitat artesanal a Catalunya
Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1993, de 18 de febrer.
La resta de normativa específica de salut i control alimentari vigent

3.- Espais a utilitzar i termini de les llicències:
Les llicències d’ús comú especial del domini públic tindran com a àmbit previst al plànol que
s’ajunta com annex, i estaran ubicades al carrer Major, carrer de França, Plaça de la
Rectoria, Carrer de Catalunya, Passeig del Borrell (Pont Nou) i Plaça de la Torra.
L’ajuntament es reserva la facultat de no ocupar tota la superfície quan raons tècniques i/o
organitzatives així ho exigeixin
Les parades de venda que s’instal·lin hauran de complir les característiques que a
continuació es detalla:
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-

-

L’espai tindrà una superfície de dos metres lineals d’amplada i s’atorgaran els espais
en funció dels metres lineals sol·licitats en múltiples de 2. En cas de sol·licitar-se un
espai en metres lineals que no coincideixi en un múltiple de dos s’atorgarà el
corresponent al múltiple de dos superior al demanat.
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 i
no es podran exposar articles de cap mena fora d’aquests límits.

L’horari d’instal·lació de les parades serà entre les 7 i les 8:30 hores i els firaires s’hauran
d’acreditar davant dels serveis de vigilància municipal, o davant en qui l’ajuntament delegui,
a l’inici del carrer Major, per a que se’ls hi assigni el seu lloc per instal·lar-se. L’horari de
desmuntatge serà fins les 20 hores. L’ horari d’obertura de les parades serà des de les 9 fins
les 19:00 hores.
El termini de durada de l’autorització serà el 19 d’abril de 2020, 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.
Els espais a on s’autoritzaran les llicències objectes d’aquestes bases així com el nombre
màxim de llicències que s’autoritzaran seran els següents:
Espai
Carrer Major

Màxim de llicències
12 parades

Carrer de França
Carrer Catalunya a la Plaça de la rectoria
Plaça de la Torra

20 parades
13 parades
10 parades

Passeig del Borrell (el pont nou)

5 parades

Tipologia
Productes relacionats
menjar i oficis
Productes d’artesania
Productes d’artesania
Productes relacionats
amb menjar
Productes relacionats
amb menjar

El nombre de llicències previst per cadascun dels espais, es podrà modificar si es
produeixen variacions en la superfície de les parades previstes, sempre dins del límit de la
superfície màxima d’ocupació que es detalla en els plànols annexos aquestes bases.
També es podrà autoritzar a l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor a ocupar els
carrers i llocs que es relacionen a continuació per a la celebració de diferents activitats:
C/ Major: tastets de senglar i motos antigues
Plaça del Verger; espectacle de Circ i concert
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Sala polivalent: Exposició artistes locals
Pati de l'escola: activitats infantils
Plaça de la Vila: ponis
Arbreda piscina: esmorzar i dinar dels caçadors
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 l’apartat anterior.
a) Aspecte general de la parada, es valoraran els aspectes següents:
10 punts
-Es prioritzaran parades que tinguin una estructura realitzada amb
materials de fusta o materials reciclables.
- Es prioritzaran parades de productes artesans i de proximitat.
- Elements decoratius innovadors i originalitat de la parada
b) Tipus de producte

60 punts

b.1 Que el producte objecte de la venda estigui relacionat amb el senglar
b.2 Tipus d’elaboració (elaboració pròpia i certificada, a mà..)
b.3 Productes locals, de proximitat o autòctons.
b.4 Productes ecològics
b.5 Innovació i originalitat del producte
c) Que s’elabori el producte a la mateixa parada de la fira o es faci
una demostració d’oficis.
d) Que tingui el carnet d’artesà

40 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
10 punts
10 punts

Les sol·licituds presentades han d’obtenir un mínim de 10 punts per participar al
procediment de concurrència competitiva.
Les sol·licituds seran examinades per una comissió de valoració formada per l’Alcalde i el
Regidor de Comerç de l’Ajuntament, el secretari de l’Ajuntament. Actuarà com a Secretari de
la comissió un funcionari de l’Ajuntament un representant de l’Associació de Comerciants
d’Osor.
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 màxim 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.
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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D’acord amb el que estableix la base 3a, si no es cobreixen la totalitat de les parades,
l’ajuntament si ho considera convenient podrà modificar el nombre màxim de parades
establert per tipus de producte.
5.- Atorgament de llicències:
Es farà mitjançant decret d’alcaldia i la llicència estarà condicionada a la presentació de:
Justificant d’haver subscrit la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’estar el
corrent del seu pagament.
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. El vigilant municipal serà
l’encarregat de col·locar al firaire en el lloc que cregui oportú, intentant respectar al màxim
possible l’ ubicació facilitada en anys anteriors.
-

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 taulell d’anuncis de l’Ajuntament i la
web municipal www.osor.cat
6.- Presentació de Sol·licituds:
El termini de finalització de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’abril de 2020
a les 20 hores. Per aquest efecte s’haurà d’emplenar el model de sol·licitud establert en
l’annex 1 i 2 de les presents bases i presentar-ho tal com està establert en la web
www.osor.cat
Totes les parades tindran una fondària de 2 metres.
Juntament amb la sol·licitud (annex 1) caldrà aportar la següent documentació:
a) DNI/NIE de la persona sol·licitant, en el cas de persones extracomunitàries el permís
de residència i treball.
b) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia d’escriptura de constitució de l’entitat.
c) Declaració responsable i de compromisos del titular de la parada, segons model
annex 2, conforme no està incurs en cap prohibició per contractar d’acord amb allò
que disposa l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector
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públic i que compleix amb tots els requisits establerts en la normativa específica per
a l’exercici de l’activitat.
d) Una mínim d’una fotografia dels productes que s’ofereixen.
e) Una fotografia de l’estructura desmuntable, amb indicació de les seves mesures.
f) Tots aquells documents necessaris per valorar la sol·licitud d’acord amb els criteris
de valoració de la sol·licitud establerts en l’apartat 4 d’aquestes bases
g) En cas de voler comercialitzar amb productes alimentaris s´ha de presentar la
documentació relativa de formació de manipulador d’aliments .I la descripció de les
mesures d’ higiene, conservació i la descripció de les mesures d’ higiene personal.

7.- Condicions generals de la llicència.
a) L’adjudicatari haurà de respectar l’objecte de la llicència, de forma que podrà
vendre únicament els productes pels quals hagi estat autoritzat.
b) El titular de la llicència està obligat al compliment de les presents bases i en
especial a les ordres que pugui donar el vigilant municipal el dia de la fira.
c) 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.
d) El titular de la llicència haurà de donar compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e) El lloc de venda haurà de ser ocupat pel titular de la llicència o per la persona
expressament designada per l’Ajuntament.
f) Queda prohibida la utilització de megafonia o música per part dels firaires.
g) 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.
L’horari d’ instal·lació de les parades serà entre les 7 i les 8:30 hores i els
firaires s’hauran d’acreditar davant del representant de l’Associació de
Comerciants d’Osor o en qui l’ajuntament delegui. L’horari de desmuntatge serà
fins les 20 hores. L’ horari d’obertura de les parades serà des de les 9 fins les
19:00 hores.
h) 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.
i) L’organització no es fa responsable dels danys que per robatori o furt es puguin
causar i aconsella els participants que no deixin cap material valuós a la parada
sense vigilància
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8.- Facultats de l’Ajuntament
a) L’ajuntament es reserva el dret de realitzar inspeccions oportunes i establir les
modificacions pel que fa la ubicació que aconselli l’interès públic. Aquestes
modificacions no comportaran cap indemnització.
b) L’ajuntament es reserva el dret a canviar la ubicació inicial de les parades i assignarli un altra de característiques similars. Aquesta modificació no comportarà cap
indemnització.
c) En el supòsit en 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 exigeixin,
es procedirà el cessament de l’activitat.
d) L’ajuntament ostenta la facultat d’interpretar el clausurat que conformen aquestes
bases.
e) L’ajuntament es reserva el dret a decidir a on s’hauran d’instal·lar les parades,
atenent a criteris tècnics( de maniobrabilitat dels remolcs i/o vehicles, de les
dimensions de les parades, d’accessibilitat als punts de llums i d’existència
d’autoritzacions de terrasses a la via pública)
9.- Extinció de la llicència
Seran causes d’extinció de la llicència d’ocupació temporal:
- Transcurs del termini de vigència
- Renúncia del titular
- Revocació de la llicència
- Incompliment de les bases
- Altres supòsits previstos legal o reglamentàriament
10.- Protecció de dades:
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals .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 d’Osor.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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