
 
 

Plaça de l’Ajuntament, 1 · Alella 08328 
Tel. 93 555 23 39 – 93 555 28 54 – Fax 93 540 03 28 

E-mail: ajalella@alella.cat 
www.alella.cat 

 1

Normes per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals per a l’ocupació de la 
via pública amb parades de venda en la Fira artesana de la Festa de la Verema 

2012 
 
 
 
1.- Objecte 

 
L’objecte d’aquestes normes és el de regular l’ocupació temporal de la via pública per a la venda 
de productes alimentaris de catalogació artesana, ecològica, de proximitat o similar, així com 
productes artesans de roba, complements i decoració relacionats amb la Festa de la Verema. 
 
Es tracta d’una llicència d’ocupació temporal segons el que estableix l’article 57 del Decret 
336/1988 de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 

 

2.- Durada de la llicència 

 
La llicència s’autoritzarà pel període comprès entre les 18.00 hores del divendres 7 de setembre 
i les 22.00 hores del diumenge 9 de setembre de 2012. 
 
 
3.- Dret a concórrer 

 
Tota persona natural o jurídica que no es trobi inclosa en cap de les causes d’incapacitat o 
incompatibilitats establertes a l’article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i que estigui al corrent del pagament dels 
seus tributs amb aquesta administració. 
 

 

4.- Documentació a presentar 

 
Les sol·licituds es realitzaran mitjançant instància (lliurada a l’Ajuntament en persona, via 
correu postal, o e-trams), on es farà constar: 

• Nombre de parades sol·licitades (una o dues) 
• Article de venda 
• Dates per a la qual sol·licita la instal·lació de la parada 
• Si necessita o no vehicle a prop 
• Certificació de la seva activitat de venda (producte artesà, ecològic, de proximitat o 

similar) 
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I s’adjuntarà: 

• Fotocòpia del DNI/CIF 
• Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms o TC1 i TC2 
• Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament 
• Fotocòpia de l’alta del cens d’obligats tributaris a Hisenda 
• Fotocòpia de l’acreditació de la qualificació del producte artesà, ecològic, de proximitat 

o similar 
• Imatge de la parada 
• Altra documentació d’interès específic segons els tipus d’activitat que es treballi 

 

 

5.- Termini de presentació de les sol·licituds 

 
Les sol·licituds podran presentar-se fins al dia 4 de juny de 2012. No obstant això, l’Ajuntament 
es reserva el dret d’ampliar aquest termini per raons d’organització, i en aquest cas farà 
publicació de l’ampliació de termini al taulell d’anuncis i al web municipal. 
 
 
6.- Adjudicació dels llocs de venda  
 
L’adjudicació del lloc de venda es realitzarà d’acord amb la sol·licitud presentada per la persona 
interessada. El criteri per a la adjudicació de parades serà el següent: 
 

• Ordre d’entrada de les sol·licitud al Registre d’Entrada o via e-tram  
• Idoneïtat de l’article de venda: qualitat, temàtica relacionada amb la festa, l’artesania 

local i alimentació qualificada (amb informe tècnic justificatiu) 
• Antiguitat (assistència d’anteriors anys) 
• Mixt comercial 

  
Aquelles sol·licituds seleccionades per participar a la fira, rebran una carta certificada amb 
aquesta resposta i tota la informació d’interès relativa a la seva participació. Per altra banda, les 
sol·licituds desestimades també rebran una carta que comuniqui la no participació.  
 

 

7.- Ocupació màxima 

 
La Fira artesana de la Festa de la Verema estarà ubicada a la Plaça Germans Lleonart i a la 
Rambla d’Àngel Guimerà, amb una capacitat total de 55 parades. 
 
Cada parada i tots els elements del seu entorn no podran ocupar en cap cas una superfície 
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superior de 6 m², és a dir, 3 metres lineals de frontal i 2 metres de fondària. 
    
Les persones interessades podran sol·licitar una ocupació màxima de dues parades, és a dir, un 
total de 12m², col·locades de manera contigua. 
 

 

8.- Condicions de la llicència 

 
1. No es podrà dur a terme l’ocupació de la via pública fins que el titular no hagi pagat, 

mitjançant l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària, l’import de la corresponent taxa 
per a tot el període autoritzat.  

2. La llicència s’entén atorgada sense perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, i és 
revocable per raó d’interès públic. 

3. S’haurà de col·locar en un lloc visible de la parada la targeta d’identificació de la 
llicència. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no poden cedir-se ni sotarrendar-
se a tercers.  L’incompliment d’aquesta condició comportarà la revocació de la llicència. 

4. La parada haurà d’instal·lar-se en el lloc autoritzat i ocuparà només la superfície 
concedida. 

5. El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 
entorn més immediat en correcte estat de neteja i lliure d’embalatges i/o qualsevol 
residu que provingui de les parades. Les deixalles es dipositaran en una bossa 
d’escombraries i a dins del contenidor de rebuig més proper. No es podran 
emmagatzemar embalatges o residus a l’entorn exterior de les parades. Les instal·lacions 
de la parada no impediran en cap moment el pas de vianants. 

6. L’estructura i decoració de la parada haurà de tenir un caràcter homogeni, amb els 
tendals de color blanc, les taules cobertes amb estovalles, i si, és possible, mostrar 
elements decoratius que facin referència a la temàtica de la verema o la DO Alella.  

7. L’estat de conservació de la parada, dels element que la composen i del seu entorn, 
s’hauran d’adequar per estar a la via pública i suportar les inclemències meteorològiques, 
de manera que no representin cap perill per als vianants. 

8. No està permès subjectar les parades ni cap dels seus elements a l’arbrat públic, 
mobiliari urbà, elements d’enllumenat, façanes d’edificis ni cap altre element estructural 
de la via pública. 

9. L’horari d’obertura al públic de les parades serà: divendres 7, de 18.00 a 22.00h; dissabte 
8, de 9.00 a 22.00h i diumenge 8 de setembre, de 9.00 a 22.00h. 

10. L’horari d’entrada de vehicles al tram de la Rambla d’Àngel Guimerà i Plaça Germans 
Lleonart per realitzar tasques de descàrrega i muntatge de parades serà el divendres 7 de 
setembre, de 14 a 16 hores. Les parades hauran d’estar muntades a les 16 hores. Els 
vehicles hauran d’entrar i sortir pel punt més proper al lloc autoritzat. 

11. L’horari d’entrada de vehicles al tram de la Rambla d’Àngel Guimerà i Plaça Germans 
Lleonart per realitzar la càrrega i desmuntatge de parades serà el diumenge 9 de 
setembre, a partir de les 23.30 hores. Els vehicles hauran d’entrar i sortir pel punt més 
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proper al lloc autoritzat. 
12. L’article de venda de la parada s’ha d’ajustar al que es va indicar en la sol·licitud, que es 

descriurà a la targeta d’identificació. 
13. Està prohibit l’ús d’estufes elèctriques o de sistemes de calefacció que tinguin flama a 

dins de les parades, així com l’ús de bombetes o focus que no siguin de baix consum. 
14. Els titulars de la llicència hauran d’estar presents a les parades. En cas de no ser possible 

per motius justificats i prèvia comunicació a l’Ajuntament, el seu lloc l’haurà d’ocupar 
una persona autoritzada per l’Ajuntament. 

15. En cas de no poder assistir a la fira, s’haurà de comunicar les raons d’absència a 
l’Ajuntament. 

16. Les parades d’alimentació tindran l’obligació de protegir els seus productes amb una 
vitrina i acomplir tota la normativa aplicable. 

17. Els titulars de les parades hauran de vetllar per al correcte etiquetatge de la seva 
mercaderia i per marcar el preu de tots els productes de manera visible per al públic.  

 

 

9.- Aplicació de normativa tecnicosanitària  

 
Durant el funcionament de la Fira, els adjudicataris de les parades hauran de fer respectar la 
següent normativa tecnicosanitària aplicable: 
Normativa general: 

• RD 640/2006, de 26 de maig, sobre condicions d’higiene de la producció i 
comercialització de productes alimentaris. 

• Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la higiene 
dels productes alimentaris. 

• RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. 

• Altra normativa aplicable. 
 
Normativa sanitària específica: 

• RD 199/2010 de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de venda ambulant o no 
sedentària (BOE núm. 63 de 13-03-2010) 

• Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, capítol III de 
l’ànnex II (DOCE L 139, 30-04-2004) 

• Altra normativa aplicable. 
 
Així mateix els adjudicataris hauran d’acomplir les següents indicacions: 

• Preveure el risc de contaminació dels aliments i la presència d’insectes i altres animals. 
• Superfícies en contacte amb els aliments que siguin fàcils de rentar i desinfectar i de 

materials llisos, rentables i no tòxics. 
• Disposar de material adequat per a la neteja i desinfecció dels equips, estris de treball i 
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els aliments. 
• Dispositius adequats per a l’emmagatzematge i l’eliminació higiènica de deixalles. 
• Instal·lacions i medis adequats per al manteniment i vigilància de les condicions 

adequades de temperatura de productes alimentaris (vitrines refrigerades i cambres de 
refrigeració). 

• Col·locar els productes alimentaris de forma que es previngui el risc de contaminació en 
la mesura possible. 

 
 

 

10.- Preu 
 
Els titulars de les instal·lacions hauran d’abonar, amb anterioritat a l’ocupació de l’espai públic, 
la taxa de 80,00 euros totals per parada corresponent a l’ocupació de la via pública fixada en 
l’article 6 epígraf 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16 de l’any 2012. 
 

 

11.- Responsabilitats 

 
L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes o robatoris que es puguin ocasionar a les 
parades. 
 

 

12.- Règim sancionador 

 
Qualsevol infracció d’aquestes normes donarà lloc a la retirada de l’autorització, sense perjudici 
de les sancions que siguin aplicables. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


