BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL A FAVOR D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DURANT LA
CELEBRACIÓ DE LA FIRA MERCAT DEL RAM DE TORDERA
1.- OBJECTE
Constitueix l’objecte de les presents Bases la regulació del procediment per a l’atorgament de llicència
d’ocupació temporal del domini públic local a favor d’entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar
suport a aquelles entitats que organitzen activitats al municipi, per a l’explotació del servei de bar durant la
celebració de la Fira Mercat del Ram de Tordera, que organitza l’Ajuntament de Tordera i que se celebrarà
al Parc Prudenci Bertrana.
S’entén per servei de bar la venda al públic per al consum propi d’entrepans freds i calents, de gelats i de
tot tipus de begudes.
El nombre de llicències a atorgar és d’una i l’Ajuntament de Tordera delimitarà l’espai a on s’ubicarà el
servei de bar, així com n’especificarà les seves dimensions, proporcionant els següents elements:
a) Estand de 5x3 proveït de : pica doble, llum general i quadre elèctric.
b) Subministrament, si escau, de taulons, cavallets, cadires i bidons per a les escombraries, segons
disponibilitat.
L’entitat adjudicatària haurà d’instal·lar al seu càrrec els següents elements:
a) Estructura que faci de cobert de la zona de bar per als clients
b) Maquinària, elements necessaris i productes consumibles que garanteixin la prestació del servei
2.- NATURALESA JURÍDICA i RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Les presents Bases regulen el procediment per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal del domini
públic local a favor d’entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar suport a aquelles entitats que
organitzen activitats al municipi, per a l’explotació del servei de bar durant la celebració de la Fira-Mercat
del Ram de Tordera, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
Pel que fa a la normativa aplicable en matèria d’utilització de béns de domini públic, essencialment, està
continguda a les següents normes:
o
o
o

Article 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Capítol I del Títol IV de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
Articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals.

3.- PERSONES BENEFICIÀRIES i SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

Només podran ser beneficiàries d’aquesta llicència d’ocupació temporal les entitats socials, juvenils,
culturals i esportives sense ànim de lucre amb seu o delegació oberta a Tordera i que estiguin inscrites al
Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Tordera.
Per prendre part en el procediment s’haurà de presentar sol·licitud de participació, mitjançant formulari
normalitzat –que es podrà recollir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera o descarregar
des del lloc web www.tordera.cat-, així com la documentació que es relaciona a continuació:
o Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels membres de l’entitat que prestaran el servei
de bar durant el cap de setmana de la Fira del Ram disposen de formació en matèria de seguretat
alimentària i manipulació d’aliments.
o Còpia compulsada d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents dels membres i voluntaris
de l’entitat, així com del rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament, o, en el seu cas,
compromís de contractar-la en cas de resultat adjudicatària l’entitat.
o Proposta d’execució de l’activitat, en la qual es farà especial incidència en els següents aspectes:
 Experiència en el desenvolupament de l’activitat en esdeveniments similars, que s’haurà de
justificar degudament, si escau, mitjançant l’aportació dels pertinents documents acreditatius.
 Productes ofertats (varietat i qualitat).
 Preus de venda al públic.
 Proposta d’organització de personal.
 Elements que s’adscriuran a la prestació del servei.
 En el seu cas, oferiment de preus especials per als expositors de la Fira-Mercat.
 En el seu cas, indicació de si s’utilitzaran elements reciclables.
 Proposta d’imatge (millora mobiliari, estètica de la instal·lació, homogeneïtat dels elements,
etc).
El model de formulari normalitzat de sol·licitud, així com tota la documentació requerida, es podrà
presentar presencialment (de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores) o per correu ordinari a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera, Plaça de l’Església, 2, 08490 – Tordera, o es
podrà cursar telemàticament a través del servei e-tram (www.tordera.cat). En cas que la sol·licitud es
presenti per correu ordinari, tant el formulari normalitzat com la documentació adjunta s’avançaran per
correu electrònic (fira@tordera.cat), juntament amb el justificant d’haver fet la tramesa per correu
ordinari.
La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació de la normativa continguda a les presents
Bases.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisarà la documentació presentada i es requerirà a
les persones interessades les sol·licituds de les quals no compleixin tots els requisits exigits per tal que, en
un termini de 3 dies hàbils, esmenin la sol·licitud, amb indicació que, en cas de no fer-ho, s’entendrà que
desisteixen de la seva sol·licitud.

4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El nombre de llicències a atorgar és d’una i les sol·licituds de participació seran avaluades per les persones
responsables de l’organització de la Fira, d’acord amb els següents criteris:

CRITERI

PUNTUACIÓ

PROPOSTA D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT

70 PUNTS

-Experiència en el desenvolupament de l’activitat en esdeveniments similars.

15 punts

-Preus de venda al públic.

10 punts

-Proposta d’organització de personal.

10 punts

-Elements que s’adscriuran a la prestació del servei.

10 punts

-Oferiment de preus especials per als expositors participants a la Fira-Mercat.

15 punts

-Varietat i qualitat dels productes.

5 punts

-Utilització d’elements reciclables.

5 punts

PROPOSTA D’IMATGE
(millora mobiliari, estètica de la instal·lació, homogeneïtat dels elements, etc.)

30 PUNTS

5.- ADJUDICACIÓ D’ESPAIS
Les presents Bases regiran amb caràcter general i, anualment, l’Ajuntament, mitjançant acord de l’òrgan
competent, obrirà la corresponent convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds, on es
concretaran les dades específiques de l’anualitat corresponent. De la convocatòria anual se’n donarà

publicitat mitjançant edictes publicats al BOPB, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la web municipal, i, si
escau, a través d’altres mitjans de comunicació.
L’adjudicació de la llicència s’efectuarà d’acord amb la proposta efectuada per les persones responsables
de l’organització de la Fira i es comunicarà a les persones participants, com a mínim, 15 dies naturals abans
del primer dia de celebració de la Fira-Mercat.
L’entitat adjudicatària haurà de dipositar una fiança per import de 250,00 € per tal de garantir la correcta
prestació del servei, la qual li serà retornada un cop finalitzada la Fira-Mercat i sempre que es deixi l’espai
utilitzat en la mateixa situació en què es trobava.
En cas de renúncia per part de l’entitat adjudicatària abans de l’inici de la vigència de l’autorització, aquesta
podrà adjudicar-se a la següent entitat que hagués obtingut una major puntuació, i així successivament.

6.- CONDICIONS GENERALS DE LA LLICÈNCIA
Es fixen les següents condicions generals de la llicència:
L’autorització que habilita per explotar el servei de bar és personal i intransferible i l’espai adjudicat no
podrà ser compartit amb terceres persones, excepte expressa autorització de l’organització. Aquesta
autorització ha de ser aportada i exhibida a requeriment dels serveis municipals que així ho sol·licitin.
L’entitat adjudicatària haurà de respectar l’objecte de la llicència, de forma que podrà vendre únicament
els productes per als quals hagi estat autoritzada i destinar l’espai i les instal·lacions únicament i exclusiva a
l’explotació del servei de bar.
La persona titular de la llicència està obligada a complir el que disposi la normativa en matèria sanitària,
seguretat alimentària, tributària, fiscal, laboral, de prevenció de riscos laborals i de seguretat social, així
com la normativa vigent sobre venda i subministrament de begudes alcohòliques, essent exclusivament
responsable, en cas d’incompliment, de les obligacions que les esmentades legislacions imposin.
La persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la seva zona
d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica, així com també assumirà la
vigilància de l’espai propi durant l’horari d’obertura al públic.
La persona titular de la llicència s’haurà de dotar de tota aquella maquinària i elements necessaris per a
l’explotació del servei (cafetera, neveres, fregidora, planxa, forn...), llevat dels elements subministrats per
l’Ajuntament, així com de tots els productes consumibles necessaris per a l’explotació del servei.
L’horari d’obertura al públic serà el mateix que el d’obertura del recinte firal per al públic en general, sens
perjudici que es pugui obrir abans de l’obertura del recinte firal per als expositors.
La persona titular haurà de complir l’horari d’obertura al públic, així com la proposta de preus autoritzada.
No es permet la utilització de mitjans o sistemes de reclam, en especial megafònics que puguin resultar
molestos per als veïns o per al públic visitant, ni la utilització d’aparells de música.

Complir les instruccions i ordres que imparteixi l’Ajuntament, en especial aquelles que afectin la seguretat
de les persones usuàries.
En cas que es produeixen danys als elements de la via pública, s’hauran de reposar els elements afectats,
prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis tècnics corresponents.
Un cop extingida la llicència, la persona titular té l’obligació de cessar en l’ús o l’ocupació autoritzada i
procedir a la retirada de les instal·lacions, a la neteja de l’espai públic afectat i al tractament dels residus
segons els criteris dels serveis tècnics municipals. En cas contrari, l’Ajuntament podrà acordar i executar,
per si mateix i a càrrec de la persona titular de la llicència, el desallotjament; en aquest cas, l’Ajuntament
posarà a disposició de la persona titular els béns que li pertanyin en un termini màxim de 5 dies hàbils,
transcorreguts els quals, sense que s’hagin recollit, es consideraran abandonats i l’Ajuntament els donarà la
destinació que consideri convenient. Això mateix serà d’aplicació respecte dels béns abandonats per la
persona titular en el moment d’extingir-se la llicència.
7.- FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament tindrà les següents facultats:
o
o

o

o

o

L’Ajuntament facilitarà els elements assenyalats a la Base 1a.
Es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i d’establir les modificacions d’ubicació que
aconselli l’interès públic (respectant la mateixa extensió adjudicada), sense que aquestes
modificacions comportin dret a cap indemnització.
En el supòsit que es constati que la persona titular de la llicència incompleix les condicions de
l’ocupació es formularà per part dels serveis municipals el corresponent requeriment i, en cas
d’incompliment, si les circumstàncies ho exigeixen, es requerirà el cessament de l’activitat.
L’Ajuntament ostenta la facultat d’interpretar les normes que integren les presents Bases, així com
de decidir sobre tots aquells temes o assumptes que poguessin sorgir i que no es detallen a les
mateixes.
En el cas que, per qualsevol causa greu, no sigui possible celebrar la Fira-Mercat del Ram,
l’organització decidirà les noves dates per a la seva celebració o la seva anul·lació, si així es
considera convenient.

8.- MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ
El muntatge i desmuntatge de la instal·lació del servei de bar es realitzarà dins del període que
l’Ajuntament assenyali anualment a la corresponent convocatòria.
9.- DESPESES
L’Ajuntament de Tordera assumirà les despeses de seguretat, equips sanitaris, manteniments i consums de
la instal·lació i proporcionarà els elements indicats a la Base 1a.
L’entitat autoritzada s’haurà de fer càrrec dels costos que suposin la contractació dels elements necessaris
per fer el cobert de la zona del bar, així com dotar-se de tota aquella maquinària, elements necessaris i
productes consumibles necessaris per a l’explotació del servei.

10.- VIGÈNCIA I EXTINCIÓ DE LES LLICÈNCIES
La vigència de la llicència serà únicament per als dies de celebració de la Fira-Mercat del Ram 2018 i pel
temps necessari, anterior i posterior, a efectes de muntatge i desmuntatge.
Les llicències, en tot cas, s’extingiran per les següents causes:
o
o
o
o

Per transcurs del termini de vigència.
Per renúncia de la persona titular.
Per mutu acord de les parts.
Per revocació de la llicència.

ANNEX. CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE
BAR DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA 38a FIRA MERCAT DEL RAM DE TORDERA, ANY 2018

DIES DE CELEBRACIÓ

23, 24 i 25 de març de 2018

HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC DEL RECINTE FIRAL

-Divendres 23 de març de 16:00 a 21:00h.
-Dissabte 24 de març i diumenge 25 de març de
10:00 a 21:00h.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

2 de març de 2018, a les 14:00 hores

PERÍODE DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

Període per a la realització de les tasques de -Dimecres 21 de març de 16:00 a 21:00 hores
muntatge
-Dijous 22 de març de 9:00 a 21:00 hores
-Divendres 23 de març de 9:00 a 14:00 hores

Període per a la realització de les tasques de -Hauran d’haver finalitzat el dilluns 26 de març, a
desmuntatge
les 14:00 hores

FIANÇA (persona adjudicatària)

250,00€

