BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ
TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURES
DESMUNTABLES PER A LA VENDA DE CASTANYES AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE
TOTS SANTS – LA CASTANYADA
1. OBJECTE
L’objecte les presents bases és regular el procediment per a l’atorgament d’autoritzacions
d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables
destinades a la venda de castanyes, amb motiu de la festivitat de Tots Sants – La Castanyada.
2. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
La llicència autoritza a l’ocupació, del lloc assenyalat a la via pública, des del 28 d’octubre a l’1
de novembre, de les 9h fins a les 20.30 h.
3. COST
D’acord amb el que estableix 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. PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta convocatòria:





Entitats sense ànim de lucre i/o ONG’s municipals.
Grups polítics municipals.
Grups d’estudiants avalats per l’escola o AMPA del municipi.
Centres educatius i AMPAs municipals.

Únicament s'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre escolar.
5. REQUISITS:
En tots els casos és necessari 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.
De forma específica:
-

Els alumnes de centres educatius:
Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci
constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.

-

Les entitats:
Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
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6. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 15 d’octubre, quan l’últim dia del termini
sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La sol·licitud es podrà presentar:
‐
‐

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

La presentació de la sol.licitud no dóna dret al muntantge de la paradeta.
7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
-

En tots els casos, la pòlissa de responsabilitat civil, amb cobertura suficient per garantir
el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via
pública.

-

Rebut del pagament de la pòlissa de l’any en curs.

-

Els alumnes de centres educatius hauran de presentar un certificat emès i segellat pel
centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de
l’escola.

8. ESPAIS DISPONIBLES PER A L’OCUPACIÓ I UBICACIÓ DE LES PARADES
Les parades s’ubicaran principalment a:
-

Voltans del Parc de les Morisques.
Plaça Anselm Clavé.

Excepcionalment, els centres educatius, els seus alumnes i les AMPAs podran instal·lar les
parades als punts d’accés als centres educatius.
L’Ajuntament assignarà els llocs a cada participant i podrà limitar els punts de venda a
cada una de les zones demanades en funció del nombre de participants i l’espai disponible.
No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes bases.
En aquests casos es demanarà el desmuntatge immediat.
9. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’AUTORITZACIÓ: RESPONSABILITATS
INFRAESTRUCTURES, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES:

,

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 vendre castanyes en la ubicació
indicada.
b. Es compromet a respectar l’horari d’ocupació, de 9 a 20.30 h.
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c. La llicència compren l'autorització per la instal·lació d’un taulell, cadires, els estris
d’elaboració de castanyes i la matèria primera.
d. 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.
e. Es col·locarà sota el fogó o bidó protecció al terra de qualsevol material ignífug.
f.

En cap cas, es podrà encendre el foc utilitzant productes químics, així mateix
s’hauran de prendre les mesures de seguretat per a tercers i d’ autoprotecció
adients a l’activitat que es desenvolupa.

g. És imprescindible disposar d’un extintor homologat al costat de la parada mentre
duri l’activitat. És recomanable disposar d’una farmaciola per atendre possibles
cremades lleus. En cas de cremada greu, aviseu urgentment al 112.
h. L’ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai
lliure de 90 cm, com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants i ciclistes, que en
les vies o trams de afluència de vianants serà d’1,50 m i de forma que la ubicació
no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari o als serveis
públics.
i.

La mida màxima per parada serà de 3 metres lineals x 1,5 metres de fondària.

j.

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.

k. Totes les deixalles que produeixi l’activitat de venda de castanyes s’han de
dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig,
Orgànica, Selectiva, etc.). El titular de la llicència s’assegurarà que mai es dipositin
cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a les papereres i que un
cop fredes, es posin en bosses i es dipositin al contenidor corresponent.
l.

Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i al darrer rebut
vigent i a mostrar-lo a les autoritats quan sigui requerit.

m. Serà 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.
n. Es compromet a tenir, durant el temps que duri l’ocupació, el resguard que
acredita l’autorització i mostrar-lo a requeriment dels agents de la autoritat que ho
sol·licitin.
10. 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 i la coordinació de l’ús sol·licitat amb l’ús general
del domini públic local.
b. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i establir les
modificacions pel que fa a la ubicació que aconselli d’interès públic.
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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.

11. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Únicament es gestionaran les sol·licituds que compleixin els requisits de la base 4 i 5,
entrades dintre del termini establert en aquestes bases.
Es distribuirà la ubicació de les parades, atenent als emplaçaments sol·licitats per ordre
d’arribada de les sol·licituds al registre municipal.

-

12. RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
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.
•

Valoració tècnica: del 16 al 22 d’octubre, quan l’últim dia del termini sigui inhàbil
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

•

Relació de llicències atorgades/denegades: 22 d’octubre. Quan aquest dia sigui
inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

13. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
D’acord amb allò 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 a l’atorgament d’unes llicències d’ocupació temporal per a l’ús
privatiu del domini públic, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i
d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.
-

-

Articles 19, 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de patrimoni dels ens locals.(RPEL)
Articles 84, 92 (ap. 1, 2, 4, 96 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre reguladora del
Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
Arts. 3 i 9 a 14 del 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 1/1983, de 18 de febrer i
la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de convivència ciutadana.

14. 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
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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 a la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.
15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La instal·lació d’una parada suposa la total acceptació de les presents bases.

16. VIGÈNCIA
Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació al tauler
d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o modificació.
El termini per a la presentació de sol·licituds es fixarà cada any mitjançant decret i es publicarà
al web municipal.

5

