ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021, va aprovar les bases
reguladores per a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública amb
parades de venda de botifarres durant la Festa Major i Carnestoltes:
“ANTECEDENTS
S’ha iniciat el procediment per aprovar les noves Bases reguladora per l’atorgament
d’autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública amb parades de venda de botifarres
durant la Festa Major i Carnestoltes.
L’any 2017 la Junta de Govern Local va aprovar unes bases per regular les paradetes de
venda de botifarres de dilluns de Festa Major i de Carnestoltes, activitats consolidades
que ja formen part de l’agenda del municipi, que aglutinen bona part del teixit associatiu
del municipi i que compten amb un gran èxit entre la ciutadania.
Les bases aprovades van permetre endreçar les peticions mitjançant la creació d’un tràmit
administratiu propi que va facilitar a la ciutadania i als serveis municipals implicats la
gestió de les peticions i millorar la gestió i l’organització de les botifarrades populars, que
tenen lloc en aquestes dues ocasions del calendari festiu local: Festa Major i Carnestoltes.
Després de l’aturada d’activitat d’aquesta tipologia, deguda a la pandèmia provocada pel
coronaviurus SARS-CoV-2 (COVIS-19), es veu necessari actualitzar aquestes bases, en
previsió a la celebració normalitzada de Carnestoltes i de la Festa Major de l’any 2022, ja
que el règim jurídic i altres aspectes han quedat obsoletes.
Des del Servei de Cultura i amb el suport de Secretaria, es redacten unes noves amb el
marc jurídic actualitzat. La renovació també inclou un augment del número de paradetes
previstes, passant de 17 a 20, donada l’alta demanada que es preveu.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de regim jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim Local.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals.
Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques de 2017.
Ordenança fiscal núm. 3.7 de 2021 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.

Considerant l’informe tècnic de data 12 de novembre de 2021.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Avocar la competència delegada per aquest acte per la impossibilitat de l’exercici
temporal de la competència delegada en la regidora de cultura.
Segon.- Aprovar les noves bases reguladores per a l’atorgament d’ocupació temporal de
la via pública amb parades de venda de botifarres durant la Festa Major i Carnestoltes per
tal d’ajustar-les al marc jurídic actual, amb el text següent:
“BASES
REGULADORES
PER
A
L’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS
D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA DE
BOTIFARRES DURANT LA FESTA MAJOR I CARNESTOLTES
1. OBJECTE
L’objecte de les presents bases és regular el procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública mitjançant la instal·lació
d’estructures desmuntables destinades a la venda de botifarres en el marc de les festes
populars.
2. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
La llicència autoritza a l’ocupació, del lloc assenyalat a la via pública, durant la Festa Major
o Carnestoltes, durant la franja horària que es determini en cada acte en concret.
3. COST
D’acord amb l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatges cinematogràfics professionals.
4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre i/o ONG’s
municipals amb seu social a Sant Quirze del Vallès que compleixin els requisits següents:
-

Tenir la seu social a Sant Quirze del Vallès.
Estar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
Estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament,
amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que
es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.

5. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini a cada festivitat i que es
farà públic al web municipal amb suficient antelació. Quan l’últim dia del termini sigui
inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La sol·licitud es podrà presentar:
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-

En línia, a través de la pàgina web www.santquirzevalles.cat.
Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà municipals en horari d’atenció al
públic.

La presentació de la sol·licitud no dona dret al muntatge de la paradeta.
Únicament es valoraran les sol·licituds que compleixin els requisits del punt 4 i entrades
en el termini establert anualment per cada festivitat.
6. ESPAIS DISPONIBLES PER A L’OCUPACIÓ I UBICACIÓ DE LES PARADES
S’autoritzarà el muntatge de 20 parades de venda de botifarres, tot i que en funció de les
sol·licituds rebudes, l’Ajuntament es reserva la facultat d’augmentar el número de
llicències sempre respectant l’adequada ordenació de l’espai i la coordinació de l’ús
sol·licitat amb l’ús general del domini públic local.
Les parades s’ubicaran principalment:
-

Durant la Festa Major: a la Rambla Lluís Companys
Durant el Carnestoltes: a la Plaça Anselm Clavé.

No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes bases.
En aquests casos es demanarà el desmuntatge immediat.
7. CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE LES PARADES
A la Festa Major:
Tindran preferència aquelles entitats que participin en aquesta festa.
En cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior al nombre de parades, es
farà un sorteig públic.
Al Carnestoltes:
Tindran preferència aquelles entitats que organitzin una comparsa a la rua.
A més a més, serà imprescindible que les parades estiguin guarnides i els membres de
l’entitat disfressats. En cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior al
nombre de parades, es farà un sorteig públic.
8. INFRAESTRUCTURES, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES:
L’Ajuntament proporcionarà a cada paradeta:
-

1 taula.
1 graella.
1 bidó amb graella.
1 sac de carbó.

El material sol·licitat es deixarà a disposició dels paradistes, el mateix dia de la festa a
partir de les 10 del matí:
-

Festa Major: a la Rambla de Lluís Companys .
Carnestoltes: Plaça Anselm Clavé.

9. LLIURAMENT DE BOTIFARRES:
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L’Ajuntament proporcionarà botifarres i pa de forma equitativa a cada entitat sol·licitant.
El personal de l’Ajuntament lliurarà les botifarres i el pa a l’hora que l’organització
convingui en cada esdeveniment:
-

Festa Major: a la Rambla de Lluís Companys .
Carnestoltes: Plaça Anselm Clavé.

10. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’AUTORITZACIÓ
El sol·licitant accepta i es compromet amb la presentació de la sol·licitud a complir les
següents condicions:
a) L’autorització és personal i intransferible i habilita a la venda d’entrepans i beguda.
b) No està permesa la venda de begudes alcohòliques i begudes energètiques a
menors de 18 anys.
c) Es compromet a respectar l’horari d’ocupació.
d) Totes les deixalles que produeixi l’activitat s’hauran de dipositar als contenidors de
recollida selectiva que correspongui.
e) Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i el darrer rebut
vigent i a mostrar-lo a l’organització quan sigui requerit.
f) Seran responsables dels danys i/o perjudicis que es puguin derivar de l’activitat a
la via pública, al mobiliari urbà o a béns/drets o a terceres persones.
g) Es compromet a mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la seva zona
d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
h) Un cop finalitzat el termini establert per l’ocupació de la via pública, es procedirà a
la retirada de les instal·lacions, i a dipositar el material a les gàbies habilitades a
l’efecte.
i) En cas d’instal·lar para-sols, vetlladors, paravents o qualsevol altre mobiliari
aquests disposaran de les mesures de seguretat necessàries i de la base estable
suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra causa imprevista.
Aquest tipus de mobiliari, en cap cas, ha de superar la mida de la parada
assignada
j) L’autoritzat es compromet a seguir les mesures higienicosanitàries que
proporcionarà el Departament de Salut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
per garantir la correcta manipulació d’aliments.
11. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
a) L’Ajuntament es reserva la facultat de limitar el número de llicències en base a
l’adequada ordenació de l’espai.
b) L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i establir les
modificacions pel que fa a la ubicació vetllant per l’interès públic.
c) En el supòsit que es constati que el titular incompleix 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.
12. RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
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Un cop valorades les sol·licituds rebudes es resoldrà la concessió o no de l’autorització
junt amb les ubicacions de les parades.
Aquesta resolució es comunicarà a les persones interessades amb la suficient antelació
mitjançant el correu electrònic facilitat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
Només s’atorgarà una parada per sol·licitant.
13. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de regim jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim Local.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals.
Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques de 2017.
Ordenança fiscal núm. 3.7 de 2021 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.
14. VIGÈNCIA

Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva publicació al tauler
d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o modificació.
15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La instal·lació d’una parada suposa la total acceptació de les presents bases.
16. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb l’establert al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació (RGPD) la informació bàsica sobre
protecció de dades és la següent:
-

Responsable del tractament:
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El responsable del tractament de les dades i dels documents que les persones
interessades facilitin durant el procediment per a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació
temporal del domini públic amb parades destinades a la venda de botifarres a les festes
populars és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
-

Finalitat:

L’Ajuntament tractarà la informació facilitada per les persones sol·licitants amb la finalitat
de gestionar l’esmentada activitat (atorgament d’autoritzacions d’ocupació duran la Festa
Major i Carnestoltes) i les comunicacions amb els seus participants.
-

Legitimació:

L’Ajuntament tractarà les dades dels sol·licitants en base a la legitimació prevista a l’article
a) del RGPD i l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, és a dir, amb el consentiment de la persona
interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.
-

Conservació:

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a l’autorització de l’ocupació
de la via pública i en tot cas fins que les persones interessades no sol·licitin la seva
supressió. Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures de seguretat
adequades.
-

Destinataris:

L’òrgan administratiu gestor. No es contemplen transferències internacionals i es poden
comunicar dades als interessats en el procediment o ens autoritzats per llei.
-

Drets:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan,
entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per las quals
van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, en aquest cas, les dades es conservaran únicament per a
l’exercici o la defensa de reclamacions.
Per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran
oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament deixarà de tractar les seves
dades, excepte per motius legítims necessaris, o per a l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions.
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Podran exercir els seus drets per accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i limitar les
dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament
(Plaça de la Vila, 1, 08192) o per registre electrònic al web municipal:
www.santquirzevalles.cat
Opcionalment, es poden dirigir a l’autoritat de control competent per a obtenir
informació addicional relativa als seus drets (Autoritat Catalana de Protecció de
Dades).
La informació addicional i detallada de la Política de Privacitat es pot consultar a
l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals.”
TERCER.- Publicar les bases l’ e-Tauler municipal.”
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 02/12/2021 a les 10:32:06

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13526766463422723553 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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