PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ AMB PARADES COMERCIALS DE VENDA
A LA FIRA "CASTRUM FIDELIS 2017"

Plec de clàusules administratives
Primera.- Objecte del plec de prescripcions tècniques.
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és ordenar les condicions
d’atorgament de la llicència d’ocupació amb parades de venda a la fira Castrum
Fidelis 2017, a la zona centre de la ciutat excloent-hi la plaça de l'Església.
L’empresa adjudicatària haurà de gestionar el contracte, donar informació, realitzar la
selecció, instal·lació i resolució de possibles incidències i el desmuntatge de les parades
de fora del municipi. A més, serà responsable de les activitats d’animació (exceptuant
aquelles que l’ajuntament consideri oportunes) i de la instal·lació dels tallers
participatius, així com les activitats per a nens. La decoració de tot l’entorn de la fira
també serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària.
Aquesta activitat es desenvoluparà en els dies i horaris següents:
L’espai a ocupar per Castrum Fidelis és l'epecificat a l'annex 1 d'aquest plec.
Segona.- Motivació del contracte
Castrum Fidelis és una fira comercial que inclou una vessant comercial i activitats
complementàries que la dinamitzen.
L'empresa adjudicatària haurà de gestionar la fira, donar informació, fer-se'n càrrec de
la instal·lació, el desmuntatge i la resolució de possible incidències que es produexin
durant el desenvolupament de la de la fira de les parades de fora del municipi. A més,
serà responsable de les activitats d'animació (exceptuant aquelles que l'Ajuntament
consideri oportunes) i de la instal·lació dels tallers participatius, així com les activitats
per a nens. La decoració de tot l'entorn de la fira també serà responsabilitat de
l'empresa adjudicatària.
Castrum Fidelis és un esdeveniment turístic-comercial que té lloc a Castelldefels, amb
el seu format actual d’acompanyament a les Festa Major d'Hivern. Amb aquesta acció
es pretén donar a conèixer l’entorn turístic de la ciutat: la gastronomia, l’entorn
patrimonial dels carrers propers a la fira etc. A més, amb l’entorn de les fires ajudem a
difondre el producte local a través de la participació del comerç de la nostra ciutat.
L’estructura de l’àrea a nivell de personal no permet la gestió íntegra d’una fira
d’aquestes característiques, per la qual cosa ens veiem obligats a externalitzar a quest
servei.
Tercera.- Vigència de l'autorització
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La durada de la present autorització s'estableix per a una edició que, tenint en
consideració els períodes de muntatge i desmuntatge, corresponent als dies 1 al 9 de
Desembre de 2017 ambdós inclosos.
Quarta.- Taxa
Les taxes per ocupació i aprofitament de la via pública corresponents a Castrum Fidelis
2017 son:

El pagament de l'import de la taxa s'haurà de fer efectiu en el moment de la notificació
de l'atorgament.
Cinquena.- Documentació que els interessats han de presentar per participar al
procediment.
1. Instància de sol·licitud degudament signada a l'oficina d'atenció al ciutadà de
l'ajuntament de Castelldefels (OAC) de dilluns a divendres, de 8:00h a 14.00h, dins el
termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació e
l'anunci al perfil del contractant.
A la instància haurà de constar la identificació del sol·licitant: el seu domicili a efectes
de documentació; telèfon i adreça de correu electrònic.
2. Dossier documental genèric (projecte) que s’ajusti a la realitat del que serà el mercat
amb els actes i horaris. Totes les activitats que constin es consideraran vinculants.
3. Estudi econòmic/financer de viabilitat de l’activitat. Balanç de l’acció. Balanç dels
ingressos i despeses que generi l’organització de la fira. Haurà de constar el detall dels
cobraments que s’apliquen als paradistes depenent de la tipologia de cada parada, així
com el detall dels ingressos d’altres procedències: esponsorització, subvencions etc. La
informació presentada haurà de ser acurada i contrastable.
4. Relació, característiques i tipologia de les parades de venta.
Sisena.- La valoració dels projectes es farà segons els següents paràmetres:
Criteris de valoració (sobre 100 punts):
1. Programació de les activitats d’animació. Programa/horari dels tres dies de
mercat amb descripció de les activitats i tallers a desenvolupar a cada moment.
al dossier haurà de constar la descripció de cada activitat, el programa horari i,
en cas d'existir-ne, imatges/vídeos de les actuacions i referències d'altres llocs
on s'han desenvolupat questes actuacions. Fins a .............................60 punts.
Novetat 2017. Resten prohibides les atraccions o espectacles amb animals,
excepte els cavalls.
El programa es valorarà confirmat, amb horaris i ubicacions. Les valoracions es
distribuiran de la següent manera:
•
•

Quantitat/qualitat d'espectacles i activitats.....................Fins a 10 punts
Activitats infantils. circ, titelles......................................... Fins a 10 punts
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•
•
•

Tallers participatius...........................................................Fins a 10 punts
Animació itinerant (cercaviles etc)....................................Fins a 10 punts
Activitats de recreació (justes, batalles, campament medieval) al castell
de Castelldefels i escenaris alternatius..............................Fins a 20 punts

2. Decoració medieval de la fira. Tot i que és una obligació de l'empresa
adjudicatària, es valorarà la qualitat i espectacularitat dels motius que han
d’incloure tots els carrers del mercat i el castell, incloent-hi el mercat del comerç
local i els espais de restauració i jocs infantils ubicats als col·legis de la plaça de
l’església. Decoració i tematització de les parades. Es valorarà la imatge de
conjunt................................................................................................Fins a 20 punts
3. Sonorització de l’escenari amb fil musical ambient dins tot l’horari del mercat i
amb equip de so per actuacions. ...............................................................10 punts.
4. Innovacions de qualsevol format (tallers, conferències, tastets, demostracions
etc) incloses les propostes d’ampliació de nous espais pel creixement del
mercat...............................................................................................Fins a 10 punts.
L’autorització s’atorgarà a la proposta que obtingui la puntuació més elevada.
Plec de prescripcions tècniques
Primera.- Drets i obligacions dels sol·licitants/de les empreses
1. Propostes. Els sol·licitants/les empreses interessades hauran de presentar un
dossier documental genèric (projecte) que s’ajusti a la realitat del que serà la fira
Castrum Fidelis amb els actes i horaris. No es valoraran en cap cas els dossiers “a pes”,
concretament, no es valoraran les activitats que no constin encaixades al programa
horari. En aquest dossier haurà de constar detallat:
a) Plànol d’implantació de les parades. A l'annex 1, consta l'entramat de carrers
del centre de la ciutat, amb les indicacions sobre les zones de muntatge permeses,
que haurà de servir de pauta per a la distribució de les parades. No obstant això, es
valoraran positivament les propostes de creixement del mercat pels carrers
adjacents als ja existents..
La presència de parades de menjar preparat (sense espai de taules i cadires),
s’haurà de consensuar amb l’ajuntament per tal de no perjudicar a la restauració
local. Només es permetrà la instal·lació d'un espai de restauració (taverna) amb
taules i cadires com a consideració general, però es valoraran les propostes dels
organitzadors. Es prohibirà la instal·lació d’última hora de qualsevol establiment
d'alimentació o d'artesanía no consensuat amb l'ajuntament.
L’abast del mercat que gestionarà l’adjudicatari està ubicat al centre de la ciutat
excloent-hi la plaça de l'Església, que és d'ús exclusiu del comerç local, amb un
màxim de 100 parades comercials.
Els productes que es posin a la venda han de ser preferentment artesans i/o
naturals i fets pel mateix artesà que els ven. Es valoraran els productes naturals, els
productes de la terra i del mar i els productes artesans de proximitat i del territori.
La temàtica de venda correspondrà a un mercat artesà medieval.
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b) Descripció dels espectacles amb proposta horària i quantitat de passes.
Castrum Fidelis, com a fira temàtica medieval, haurà de tenir espectacles d’acord
amb aquesta temàtica. Es valoraran molt positivament els espectacles innovadors i
originals que enriqueixin el programa d’anys anteriors sempre mantenint
l’estàndard de qualitat. Dins la proposta hauran de constar tallers d’oficis. Les
activitats per a nens hauran d’estar presents d’una manera o altra a les principals
zones dinamitzades, tot i que la zona principal d’ubicació d’activitats infantils serà
el pati de l’edifici de la república a la plaça de l’església cantonada C/Pintor
Serrasanta.
Novetat 2017. Resten prohibides les atraccions o espectacles amb animals vius,
excepte els cavalls. L'empresa adjudicatària serà las responsable de gestionar i
facilitar a l'àrea de comerç la documentació tant veterinària com de transport
exigida pel departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya.
Una vegada feta l’adjudicació, l’empresa escollida haurà de consensuar amb l’àrea
de Comerç el tancament del programa d’activitats, a fi i efecte que quedin
cobertes totes les necessitats d’espais i franges horàries.
c) Descripció de la decoració medieval de la fira amb imatges. S’haurà d’aportar
el corresponent material d’escenografia o attrezzo per a la decoració de la fira
segons la temàtica de la mateixa, per a dur a terme l’activitat en condicions
òptimes. Es tindrà en compte la decoració personalitzada. Hi haurà una decoració
interna de cada parada tractada individualment i una altra externa, amb elements
decoratius comuns per tot el mercat que proporciona l’ambient requerit. Així
mateix l'adjudicatari haurà de proporcionar sentalització "decorativa" per ubicar
els diferents espais del mercat.
2. Les parades del mercat. Muntatge . La taxa establerta a l’ordenança, permet la
instal·lació de fins a 100 parades. La llista de parades definitiva, haurà d'estar
completament tancada i enviada a l'àrea de comerç, el divendres 17 de Novembre.
No s'admetran parades de darrera hora en cap cas. Les excepcions hauran de ser
consensuades amb l'àrea en tots els casos. L'àrea es reserva el dret de retirar totes
aquelles instal·lacions que no compleixin amb l'indicat anteriorment sense perdjudici
de cap mena.
L’amplada de les parades ha de ser de 2m obligatòriament. S’estudiaran els casos
particulars de tallers o tavernes. L'organitzador serà el responsable, sota la supervisió
de l’ajuntament de:
•
•

De la realització del Projecte d’implantació del Mercat, amb el detall mitjançant
un plànol de la ubicació de totes les parades i els espais del mercat.
De la recepció dels vehicles dels expositors, de l’organització del trànsit
d’aquests vehicles dintre de la zona del mercat a l’hora del muntatge i
desmuntatge i de la col·locació de les parades, els tallers i els espectacles.

L'organitzador exigirà a les parades de menjars, begudes o les que pel seu
funcionament requereixin de materials combustibles o inflamables, que disposin de les
mesures de prevenció per combatre possibles conats d’incendi, exigint-se, com a
mínim, la presència d’un extintor per parada.
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Així mateix, el contractista haurà d’instal·lar correctament o senyalitzar un extintor
cada 15 metres per a la totalitat del mercat. A més, l’empresa autoritzada col·locarà
senyalització en la que es recomana un itinerari i la ubicació de les diferents activitats
del mercat i la ubicació dels lavabos químics, especificant els que siguin per a
discapacitats.
Els organitzadors i responsables firals han de vetllar per qualsevol activitat que es
desenvolupen dintre del recinte del mercat i, per tant, són responsables d’informar del
conjunt de normes que regeixen l’ús de les instal·lacions.
3. Productes a la venda. Els productes que es posin a la venda han de ser
preferentment artesans i/o naturals i fets pel mateix artesà que els ven. Serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària, la vetlla pel compliment de la legalitat
vigent respecte a l’exhibició, manipulació i conservació d’aliments, així com la
reclamació a tots els paradistes de la documentació relativa a les mesures higiènicosanitàries dels aliments que posen a la venda.
4. Recollida de brossa i aigües residuals. Les parades hauran d’estar sempre netes i en
perfectes condicions. A cada sessió s’han de recollir la totalitat de deixalles derivades
de la seva activitat i disposar-les en els contenidors habilitats.
L’activitat s’haurà de realitzar en òptimes condicions de seguretat, sanitat, salubritat,
higiene i neteja, tant en les instal·lacions, estris, utensilis i mobiliari, com en les
persones i productes empleats, de conformitat amb la legislació vigent en la matèria,
sent el contractista el responsable en aquest sentit.
!Avís important!! Les aigües residuals procedents de la cocció d’aliments, s'hauran
d'avocar a una arqueta específica prevista per a aquesta finalitat, que el personal
municipal concretarà amb l'empresa adjudicatària. En cap cas es podran avocar
aigües de cocció a les arquetes d’aigües pluvials.
5. Subcontractació. El contractista haurà de gestionar la llicència directament per si
mateix o mitjançant els seus empleats, no podent cedir-la o arrendar-la per cap títol,
sense la prèvia autorització administrativa de l’ajuntament.
Serà a càrrec del contractista la contractació del personal necessari i adequat pel bon
funcionament del servei. El personal adscrit al servei dependrà exclusivament del
contractista, el qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat
d’empresari respecte del mateix, no generant en cap cas, vincles laborals ni
consolidació de les relacions contractuals entre l’ajuntament i el personal contractat
pel contractista.
6. Obligacions exclusives de l'adjudicatari: (a presentar en el termini de 7 dies naturals
des de la data d'atorgament de la llicència)
6.1. Assegurança de responsabilitat civil. L’empresa adjudicatària, haurà de
contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que
es puguin ocasionar a tercers durant la celebració de l’espectacle. Aquesta
assegurança serà, com a mínim de 600.000€.
6.2. Documentació relativa a l'empresa. Escriptures de constitució de la societat,
en cas d'existir-ne, alta al cens d'empreses (036/037) amb l'epígraf corresponent
d'organitzador de fires o similar. En cas d'associacions, documentació relativa a la
seva constitució
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6.3. Documentació relativa a tots els paradistes.
• Darrer rebut autònom
• Alta al cens d’activitats econòmiques
• Assegurança RC
• Per parades d’alimentació, a més, la que consta a l’annex 2.

Segona.- Drets i obligacions de l’ajuntament
Drets
1)

Fiscalització. L’ajuntament fiscalitzarà la gestió del contractista podent, en
qualsevol moment, inspeccionar el funcionament de l’explotació, les seves
instal·lacions, locals i la documentació relacionada amb l’objecte del contracte,
així com dictar ordres per mantenir o restablir la deguda prestació.

2)

Revocació de l’autorització a l’organitzador. L’ajuntament es reserva el dret de
revocar l’autorització de muntatge a l’organitzador en qualsevol moment per
raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, quan produeixin
danys al domini públic, impedeixin la seva utilització per activitats de major
interès públic o menyscabin l’ús general.

3)

Parades de comerç local. L’ajuntament està en el dret de posar parades en el
recinte del Mercat. Són parades de comerços de Castelldefels que col·laboren i
participen de la festa. Acostumen a ser unes 50 parades locals i seran
gestionades directament des de l’àrea de comerç de l’ajuntament de
Castelldefels. La seva ubicació és la plaça de l'Església i el pati del col·legi Lluís
Vives.

Obligacions
1) Àrea de treball. Atorgar al contractista el recinte en condicions perquè pugui
gestionar adequadament i sense contratemps les seves obligacions.
Tenir l’espai on es situarà el mercat lliure de vehicles o elements que puguin entorpir
el muntatge del mateix, tallant l’accés al recinte del tràfic rodat, quan fos necessari,
exceptuant aquells cotxes que pertanyen a l’organització o als mercaders pel seu
muntatge. No es facilitarà aparcament pels vehicles dels paradistes.
2) PAU. L’ajuntament elaborarà un Pla d’actuació en matèria d’emergències, transit i
mobilitat dissenyat per la realització del Mercat. Disposar dels mitjans necessaris per
realitzar-lo.
3) Neteja. L’ajuntament realitzarà la neteja viària de l’espai públic cedit, la qual cosa
no eximeix a cada parada tingui el seu recinte en condicions sanitàries, de neteja i
higiene adequades.
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4) WC Químics. L’ajuntament s’encarregarà de la col·locació de lavabos químics, com
de la seva ubicació i distribució, en punts concrets del mercat.
5) Connexió elèctrica i aigua L’ajuntament dotarà de connexió elèctrica a totes les
parades per a endollar bombetes de baix consum amb un màxim de 800 watts per
parada. Cada parada ha de portar el seu quadre de proteccions reglamentari de baixa
tensió i que constarà, com a mínim dels següents elements de protecció:
•
•

Diferencial de 30 mA i un magnetotèrmic de 10A
Cable de secció de 3x2.5 mm2 de 1000V per a la connexió del quadre de
protecció individual fins a l’endoll subministrat per l’ajuntament.

Cada firaire es farà responsable de la seva instal·lació interior utilitzant cable mànega
de 1000 V, garantint que tota la instal·lació elèctrica disposa de cable de terra.
La potència contractada per l’ajuntament és la màxima possible per les instal·lacions
declarades. En cas de ser necessària més potència, la contractació d’aquesta anirà a
càrrec de l’organitzador, en forma de generador. L’ús de generadors d’electricitat
queda doncs limitat a casos excepcionals i sempre consensuats amb els tècnics
municipals que fixaran les condicions d’ús i d’homologació d’aquests. També està
prohibit l’ús qualsevol tipus de material elèctric de calefacció, de fregidores i planxes
elèctriques. Aquestes darreres es podran substituir per maquinària de gas,
acompanyada del corresponent certificat d’un instal·lador oficial.
A més, l’ajuntament garanteix la ubicació de com a mínim, dos punt de recollida
d’aigua neta i potable al llarg del recorregut de la fira. Aquestes zones no es podran
destinar en cap cas a la neteja d’estris de cap mena.
Novetat 2017 L’ajuntament en aquest sentit, proporcionarà les "eines" específiques
per facilitar l’extracció d’aigua en cas de ser necessari. La cessió d’aquestes eines,
comportarà l’entrega d’una fiança monetària a determinar, que es retornarà a
l’adjudicatari una vegada recuperades les eines.
6) Publicitat i difusió del mercat. La cartelleria i publicitat del mercat, del seu disseny,
impressió i difusió en els diferents mitjans de comunicació.
7) Seguretat. L'ajuntament contractarà el personal de seguretat destinat al mercat, des
de l'inici, fins al desmuntatge del mateix.
Castelldefels, 4 de Setembre de 2017
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