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BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ DE LES
AUTORITZACIONS D'ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA AMB MOTIU DE DIADES, OCASIONS ASSENYALADES I PER LA
TEMPORADA D’ESTIU, ALS NUCLIS TURÍSTICS DE CALELLA DE PALAFRUGELL,
LLAFRANC I TAMARIU

1. Objecte de les present bases reguladores
Les presents bases tenen per objecte fixar les condicions per l'atorgament de les autoritzacions d’ús
privatiu, en règim de concurrència competitiva, per a la instal·lació de parades de venda no sedentària
amb motiu de diades, ocasions assenyalades i per la temporada d’estiu, als nuclis turístics de Calella de
Palafrugell, Llafranc i Tamariu, la creació d’una llista d’espera i la regulació dels aspectes organitzatius,
els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades.
L’atorgament de les llicències municipals per l’exercici de la venda no sedentària i la llista d’espera
resultant, es realitza mitjançant convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els
principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
L’atorgament de les llicències i la confecció de la llista d’espera es farà en funció de la puntuació total
obtinguda, segons els criteris d’adjudicació especificats a la clàusula 12 de les presents bases, “Criteris de
valoració”. Aquests criteris s’estableixen per tal de garantir la major diversitat comercial possible i en
funció de l’oferta.
2. Naturalesa jurídica de l’autorització
2.1. Naturalesa jurídica.
La naturalesa jurídica de la relació entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’adjudicatari serà la pròpia d’una
llicència d’ús privatiu consistent en l’ocupació directa i temporal de superfície per a la instal·lació de les
estructures desmuntables de les parades en un espai de domini públic.
Pel que fa al contingut de l’autorització i tractant-se d’un ús privatiu en el que l’ocupació s’efectua
únicament amb instal·lacions desmuntables i per termini no superior a 4 anys, el títol administratiu habilitant
per a aquest ús és l’autorització administrativa, en aplicació del’article 86.2 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les AdministracionsPúbliques (en endavant, RPAP). També són d’aplicació
els articles 201 i 218 del DecretLegislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i de conformitat amb el que preveu l’article 57 i següents del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (en endavant RPEL).
Atès que el nombre de llicències és limitat s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat
i concurrència, d’acord amb l’article 57.3 del RPEL i l’article 92 de laLPAP.
La limitació del nombre d’autoritzacions està justificada per raó de l’interès general i el principi de
proporcionalitat, de conformitat amb el que s’estableix als articles 3.11 i 5 de laLlei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
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2.2. Règim jurídic. Seran d’aplicació les disposicions següents:
- Reglament de venda no sedentària a Palafrugell (en endavant el Reglament)
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en allò que sigui
d’obligat compliment per part dels ens locals.
- El Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
- Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals de
Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya.
- 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 1/1993, de 18 de febrer.
- Decret 182/2014, de 30 de desembre , sobre la activitat artesanal.
- Decret 252/2000 de 24 de juliol sobre l’activitat artesanal a Catalunya
- Ordre EMO/323/2015, de 15 d'octubre, per la qual es desplega el Decret 182/2014, de 30 de desembre,
sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786, de 12.1.2015)
-Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat
agroalimentària.
-D’acord amb la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, o per la normativa vigent en el moment.
-Ordenança Fiscal número 15, 6.b relativa a la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local.
- El Pla d’usos i serveis per la temporada corresponent.
- La resta de normativa específica de salut i control alimentari vigent.
3. Publicitat
L’anunci d’oferta pública per a la transmissió de les parades es publicarà mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG), així com al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al qual es té
accés a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell: https://tauler.seu.cat i també al perfil
del contractant https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/palafrugell
4. Durada de les autoritzacions i temporització de l’ocupació
4.1. Durada de l'autorització. Les autoritzacions d’aquesta oferta pública tindran vigència per les dates
que es fixen per cada mercat.
Un cop extingida l’autorització atorgada, aquesta podrà ésser objecte de pròrroga per anualitat, sempre
que la durada total, incloses les pròrrogues, no excedeixi de quatre (4) anualitats, atenent a la necessitat
de sotmetre periòdicament a concurrència la prestació d’aquestes autoritzacions.
A tal efecte, l’adjudicatari haurà de sol·licitar a l’Ajuntament la pròrroga de forma expressa, abans del dia
30 de novembre de l’any en curs, sense que es pugui produir automàticament pel consentiment tàcit de
les parts i essent llavors obligatòria per a l’adjudicatari un cop l’Ajuntament li hagi notificat la
corresponent resolució, continuant les característiques de l’autorització inalterables durant el període de
durada de l’esmentada pròrroga.
Serà requisit per l’obtenció de la pròrroga que el sol·licitant estigui al corrent de les taxes dels anys
anteriors i que no hagi estat sancionat per cap falta greu durant la/es anteriors anualitats.
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En el cas que l’Ajuntament no acordi la pròrroga de l’autorització o no se sol·liciti per l’adjudicatari, la
mateixa s’entendrà extingida, havent de cessar llavors l’adjudicatari en la prestació dels serveis
autoritzats. Una vegada declarada extingida l’autorització l’Ajuntament procedirà a adjudicar l’espai
d’acord amb l’ordre de la llista d’espera.
4.2. Dates. L’Ajuntament podrà suspendre l’activitat o acordar-ne la celebració en dates diferents a les
convingudes inicialment, per causes sobrevingudes, per raons de seguretat, salubritat, d’interès públic o
per qualsevol altra raó de tipus organitzatiu, sense que aquestes circumstàncies donin dret a cap tipus
d’indemnització.
4.3. Horaris. Les parades tenen l’obligació de romandre obertes al públic durant tot l’horari del mercat. En
cas d’incompliment, l’Ajuntament es reserva el dret a prendre les mesures oportunes, sens perjudici de la
incoació del corresponent expedient sancionador, si s’escau.
L’Ajuntament podrà acordar la modificació dels horaris diferents als convinguts inicialment, per causes
sobrevingudes, per raons de seguretat, salubritat, d’interès públic o per qualsevol altra raó de tipus
organitzatiu, sense que aquestes circumstàncies donin dret a cap tipus d’indemnització.
Pels horaris de càrrega i descàrrega caldrà tenir en compte les indicacions del personal de l’Institut de
promoció econòmica de Palafrugell així com de la Policia Local.
5. Taxes
L’ocupació del domini públic autoritzada està subjecta al pagament de taxa per a la utilització privativa
o l’aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’ús públic. Pet tant, els adjudicataris de les
autoritzacions hauran de satisfer les taxes anuals que s'estableixin a les ordenances fiscals que
l'Ajuntament de Palafrugell aprovi per a cada exercici.
En cas de pròrroga de l’autorització, les taxes s’establiran d’acord amb l’aprovació de les Ordenances
Fiscals vigents de cada anualitat.
L’import de la taxa es calcularà en base al que s’estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 15, de
l’any en curs, relativa a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en relació
a les taxes per a instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, etc. (1.2.2 Realitzades a la resta del
municipi tot l’any o als nuclis costaners fora del període del 15 de juny al 15 de setembre, aprovades
definitivament BOP número 247 de 28 de desembre de 2021 i a l’apartat 1.5 Ocupació realitzades pel
“mercat de les havaneres” aprovades provisionalment pel Ple de data 26 d’abril de 2022).
Una vegada hi hagi resolució expressa de l’adjudicació, les taxes seran abonades per l’autoritzat, prèvia
liquidació per part de l’Ajuntament de Palafrugell. L’import de les taxes no està subjecte a IVA, de
conformitat amb l’article 7.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA.
6. Característiques generals dels espais de domini públic
6.1. Espai disponible.
Les característiques generals de l’espai de domini públic, detallats a l’annex 4, per a la instal·lació de les
parades tipus T1 (artesania) i tipus T2 (alimentació) de venda són les següents:
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Espai de Calella.
Nombre i tipus de parades: 10 parades (4T1+6T2)
Espai màxim destinat a ocupació: 34 metres lineals
Ubicació : Passeig de Canadell.
Taxa: 11€/ml/dia
Horari de venda: de 10h la 1h de la matinada.
Total dies a ocupar: 4 dies
Dates: 9 juliol i 13 d’agost de 2022 – Mercat segon dissabte juliol i agost.
11 setembre de 2022 – Mercat de la Diada
10 d’abril 2023 - Mercat de setmana Santa
Espai de Llafranc.
Nombre i tipus de parades: 11 parades (6T1+5T2)
Espai màxim destinat a ocupació: 26 metres lineals
Ubicació: Passeig Cipsela
Taxa: 11€/ml/dia
Venda de les 17h fins la 1h de la matinada
Total dies a ocupar : 11 dies
Dates: 6, 13, 20 i 27 juliol i 3, 10, 17, 24, 30 i 31 d’agost de 2022 - Mercat d’estiu
10 d’abril 2023 - Mercat de Pasqua
Espai de Tamariu.
Nombre i tipus de parades: 8 parades (7T1+1T2)
Espai màxim destinat a ocupació: 21 metres lineals
Ubicació: Passeig del Mar
Taxa: 11€/ml/dia
Horari de venda: de 10h fins la 1h de la matinada.
Total dies a ocupar: 17 dies
Dates: 18 i 25 juny, 2, 9, 16, 23 i 30 juliol i 6, 13, 20 i 27 agost de 2022. - Mercat dissabtes
31 juliol i 7, 14, 21 i 28 agost de 2022. Mercat diumenges
3 de setembre 2022 – Mercat Havaneres de Tamariu
Espai Havaneres de Calella
Mercat 1
Nombre i tipus de parades: 26 parades (18T1+8T2)
Espai màxim destinat a ocupació: 73 metres lineals
Ubicació: Passeig del Canadell
Taxa: 40,89€/ml/dia
Horari de venda: de 10h fins les 2h de la matinada.
Total dies a ocupar: 1 dia
Dates: 2 juliol de 2022– Primer dissabte de juliol
Mercat 2
Nombre i tipus de parades: 12 parades (8T1+4T2)
Espai màxim destinat a ocupació: 30 metres lineals
Ubicació: carrer Francesc Estrabau.
Taxa: 31,48€/ml/dia
Horari de venda: de 10h fins les 2h de la matinada
Total dies a ocupar : 1 dia
Dates: 2 juliol de 2022 – Primer dissabte de juliol
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6.3. Disposició de les parades. L’Ajuntament distribuirà les paredes d’acord amb l’espai disponible de
metres lineals, destinat a ocupació de cadascun dels mercats, i els metres lineals de les parades que resultin
adjudicatàries.
Si per causes sobrevingudes, per raons de seguretat, salubritat, d’interès públic o per qualsevol altra raó
de tipus organitzatiu, l’Ajuntament no pogués concedir l’autorització d'ocupació en l’emplaçament
assenyalat en aquestes bases, aquestes circumstàncies no donaran dret a cap tipus d’indemnització. No
obstant, si es considera oportú, l’Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació en un emplaçament alternatiu
a designar pels serveis tècnics municipals.
7. Tipologia de parades
Segons el repertori d’oficis d’artesania, alimentació i el mix comercial, s’ha previst el següent número de
parades disponibles per cadascun dels espais (Calella, Llafranc, Tamariu i Mercats 1 i 2 Havaneres
Calella).
El nombre màxim de parades i autoritzacions per a la venda no sedentària en les modalitats objecte del
present títol, total o parcial per especialitats, l’estableix l’Ajuntament atenent al tipus de mercat o diada,
al sòl públic disponible, a criteris comercials, als condicionants urbanístics i circulatoris, a aspectes
mediambientals i es determinaran a les bases per a l’adjudicació de les autoritzacions.
L’Ajuntament podrà ampliar, reduir o canviar la ubicació de l’espai assignat a la venda no sedentària quan
quedi justificada la necessitat per raons d’interès general mitjançant resolució motivada i donant compte
als titulars de les autoritzacions, sense que l’autoritzat/da tingui dret a cap tipus d’indemnització o
compensació per danys emergents o lucre cessant.
Mercat (1) Mercat (2)
Calella Llafranc Tamariu Havaneres Havaneres
Calella
Calella

Tipologia
Grup I. Repertori d'oficis d'artesania alimentària.
Activitats artesanals alimentàries vinculades al lloc de
producció:
Elaboració de melmelades, conserves de fruites i
conserves vegetals (Ex: melmelades, confitures,
almívars, olives,...)
Elaboració de licors i aiguardents
Elaboració d'envinagrats, adobats, salmorres i salats
(Ex:anxoves,...)
Elaboració de derivats lactis, formatges i matons
(Ex: iogurts,formatges,...)
Elaboració de caramels de mel i essències silvestres
(mel,...)
Grup II. Repertori d'oficis d'artesania
alimentària. Activitats artesanals alimentàries
vinculades al lloc de venda:
Carnisseria, cansaladeria i xarcuteria (Ex: embotits,
foie gras,...)
Bacallaneria
Cerveseria
Pastisseria (Ex: coques, torrons, galetes,...)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

1

1

1
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Forn de pa
Elaboració de gelats, sorbets i granissats
Torrefacció de cafè
Xurreries
Grup III. Repertori de Famílies d’Oficis Artesans.
Família d’oficis artesans relacionada amb la creació a
partir de matèries primeres o matèries manipulades
CERÀMICA (ceramista, mosaïcista, rajoler/a,
terrissaire)
PELL/CUIR (baster/a, boter/a, marroquiner/a,
pelleter/a, reposador/a, sabater/a)
FERRO/METALL (bronzer/a, courer/a, llauner/a,
esmaltador/a, ferrer/a, ferrer/a de tall, fonedor/a,
forjador/a, reposador/a i cisellador/a)
ELEMENTS NATURALS (art bonsai, art floral,
cerer/a, cisteller/a, corder/a, espardenyer/a, estorer/a,
herbolari/ària,
manufacturer/a
de
mobles,
manufacturer/a
d’objectes
i
complements,
perfumista, sabonaire, surer/a)
FUSTA (cadiraire, constructor/a d’objectes de fusta,
culleraire, daurador/a, policromador/a, ebenista,
fuster/a, lacador/a, marqueter/a, mestre/a d’aixa,
ornamentador/a, retaulista, tallista, tapisser/a de
mobles, torner/a)
PEDRA/MINERAL (lapidari/ària, manufacturer/a
objectes de sal, manufacturer/a objecte d’alabastre,
picapedrer/a, tallador/a)
TÈXTIL (brodador/a, catifer/a, confeccionista,
enfeltrador/a, estampador/a, filador/a, manufacturer/a
d’objectes i complements, manufacturer/a de labors
de retalls (patchwork), matalasser/a, puntaire,
tapisser/a, tapissos, teixidor/a, tintorer/a)
PAPER (cartoner/a, paperaire)
VIDRE (bufador/a, decorador/a, forner/a de vidre,
vitraller/a)
JOIERIA (argenter/a, encastador/a (o clavador/a),
gravador/a, joier/a, modelador/a en cera de joieria,
orfebre)
ARTS DEL LLIBRE (cal·lígraf/a, enquadernador/a,
fotògraf/a tradicional, gravador/a, il·lustrador/a,
impressor/a)
CONSTRUCCIÓ (estucador/a, mestre/a d’obres en
construcció artesanal, mosaista hidràulic)
INSTRUMENTS
MUSICALS
(afinador/a,
constructor/a d’instruments de corda, constructor/a
d’instruments
de
percussió,
constructor/a
d’instruments de vent, lutier, orguener/a)
ARTESÀ/ANA
INTERDISCIPLINARI/ÀRIA
(aparadorista, conservador/a i rehabilitador/a de
vehicles històrics a motor, emmotllador/a,

1
1

1

2

3

1

1

2

1

2

4

2

1
2

2

2

5

1

1

1
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escenògraf/a, escultor/a, figurista de pessebre,
imatger/a, maquetista, miniaturista, modelista,
pessebrista, rellotger/a, titellaire, multidisciplinar)
Altres productes inclosos, o no, en el repertori de
famílies d’oficis artesans

1

SIGNAT
19/05/2022 14:28

1

1

Altres productes inclosos, o no, en el repertori
d'oficisd'artesania alimentària.
Vi, cava, oli, fruits secs, herboristeria,...
TOTAL PARADES

1
10

1
11

8

1
26

8. Condicions generals de les parades
8.1. Dimensions. Tal com disposa l’article 43 del Reglament, les dimensions mínimes i màximes de les
parades vindran determinades pel tipus de mercat o diada, l’amplitud de l’oferta i les pròpies limitacions
de l’espai disponible. La fondària, entre 1,5 i 4 metres, s’adaptarà a l’espai disponible. Entre parades hi
ha d’haver una separació mínima de 0,5 metres.
Caldrà vetllar per no impedir la visibilitat dels establiments comercials i respectar el mobiliari urbà. En
cap cas es poden depassar els límits exigits.
Els serveis tècnics de l’Institut de Promoció Econòmica determinaran el tipus de mòdul de cada
adjudicatari, en funció de les activitats comercials del peticionari.
8.2.Muntatge i desmuntatge: El muntatge de les estructures de les parades es realitzarà una hora abans de
la hora establerta en l’horari de venda, i el desmuntatge a partir de l’hora final de venda establerta a les
bases de cadascun dels espais Calella, Llafranc, Tamariu i Mercats de les Havaneres 1 i 2. Els paradistes
no podran estacionar els seus vehicles al recinte del mercat.
9. Destinataris i requisits de la concurrència
De conformitat amb l’article 44 del Reglament i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària, per exercir la venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir els
següents requisits:
9.1. Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes han de disposar de plena capacitat d’obrar
i no estar compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l’administració, previstos a la
vigent normativa en matèria de contractes dels sector públic.
9.2. Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre
oficial corresponent, i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària.
9.3. Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents
a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.
9.4. Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant
pel que fa a la persona titular com en relació amb les seves possibles persones empleades. En aquest sentit,
no es consideren persones empleades per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de
l’Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva inclusió en el règim de les persones treballadores
autònomes si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.
9.5. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, per una cobertura mínima de 150.000€.
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9.6. Quan es tracti de persones venedores extracomunitàries, caldrà acreditar, a més, que estan en
possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del compliment d’allò que
estableixi la normativa específica.
9.7. Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques que siguin d’aplicació als
productes que s’ofereixin a la venda, a l’exercici de l’activitat i a la seguretat, sens perjudici del
compliment d’altres obligacions i altres normatives.
9.8. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les
disposicions vigents.
9.9. No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Palafrugell.
9.10. No tenir atorgada cap altra autorització en el mateix mercat (s’entén inclosa la participació en una
persona jurídica titular d’una autorització), i no tenir cap autorització de venda no sedentària revocada en
els últims 5 anys en aquest mercat. Aquesta exclusió engloba les persones acompanyants/familiars de
primer grau que estaven en l’autorització en el moment de la revocació.
9.11. Ser titular d’una activitat econòmica dedicada en algun dels següents sectors:
A. VENDA DEL SECTOR D’ARTESANIA (TIPUS T1)
A.1.Podrà concórrer a la licitació l’artesà/ana que realitzi la seves activitats dins l’àmbit de l’artesania.
S’entén per artesania, l’activitat de producció, transformació o reparació de béns artístics i de consum, i
la de prestació de serveis realitzada mitjançant processos en els quals la intervenció personal i el
coneixement tècnic constitueixen factors predominants i que donen com a resultat un producte artesà
local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la
tècnica, la tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d'una producció industrial, totalment
mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.
A.2 L’activitat de l’adjudicatari ha d’estar inclosa dins el “Repertori de famílies d’oficis artesans” del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), d’acord amb el que estableix el Decret
182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal, aprovat per la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, podran ser adjudicataris els interessats que acreditin realitzar una activitat artesana interessant
als efectes d’aquestes bases tot i que siguin d’altres famílies.
A.3 Queda totalment prohibida la revenda de qualsevol producte d’artesania en aquest mercat i, en aquest
sentit, es controlarà que cap de les persones titulars adjudicatàries venguin productes no autoritzats.
L’Ajuntament de Palafrugell es reserva el dret de retirar de manera immediata, segons la legislació
sectorial vigent, els productes que no compleixin les normes establertes en les presents Bases
Reguladores.
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B. VENDA DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ ARTESANA. (TIPUS T2)
B.1 Podrà concórrer a la licitació l’artesà/ana alimentari/ària que realitzi la seves activitats dins l’àmbit
d’alimentació artesana. S’entén per artesania alimentària, l’activitat d’elaboració i transformació de
productes per a l’alimentació que compleixin amb els requisits que assenyala la normativa i que durant
tot el seu procés productiu estan subjectes a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores
un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes
mitjançant petites produccions controlades per la intervenció personal de l’artesà.
B.2 L’activitat de l’adjudicatari ha d’estar inclosa dins el “Repertori d'oficis d'artesania alimentària” de
l'annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de
qualitat agroalimentària, i ha de disposar del “Carnet d'artesà/ana alimentari/ària”, expedit pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, podran ser adjudicataris els interessats que acreditin realitzar una activitat alimentària
interessant als efectes d’aquestes bases tot i que siguin d’altres famílies.
B.3 Queda totalment prohibida la revenda de qualsevol producte d’alimentació i artesania en aquest
mercat i, en aquest sentit, es controlarà que cap de les persones titulars adjudicatàries venguin productes
no autoritzats. L’Ajuntament de Palafrugell es reserva el dret de retirar de manera immediata, segons la
legislació sectorial vigent, els productes que no compleixin les normes establertes en les presents Bases
Reguladores.
10.Termini i forma de presentació de les sol·licituds
10.1. El termini de presentació de les sol·licituds en la modalitat de concurs serà de 15 dies naturals
posteriors a comptar des del següent al de la publicació de les bases reguladores al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (enendavant, “BOPG”), sota el criteri convocatòria única i garantint la publicitat
i la lliure concurrència. Si el darrer dia fos festiu, dissabte o diumenge s'entendrà prorrogat al primer dia
hàbil següent.
Les sol·licituds presentades fora de termini o en lloc diferent a l’indicat, o les presentades per correu no
anunciades en la forma establerta, no seran admeses sota cap concepte.
10.2. La forma de presentació serà la següent:
10.2.1. Per les persones interessades que estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb les
Administracions publiques, hauran de tramitar en línia la sol·licitud a través de la Seu Electrònica
https://seu.palafrugell.cat/tramits.
D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les persones següents tenen l’obligació de relacionar-se
electrònicament amb l’Administració Pública:
a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als
tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat
professional.
d) Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració.
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10.2.2. Per les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració
Pública, poden presentar la mateixa instància per diferents mitjans:
a) Telemàticament al registre electrònic de l’Ajuntament disponible al següent enllaç
https://seu.palafrugell.cat/tramits, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol administració
pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Per correu postal a qualsevol de les oficines de correus, mitjançant carta certificada amb la següent
identificació: Ajuntament de Palafrugell. Av. Josep Pla, 5 - 17200 de Palafrugell
Les sol·licituds presentades per correu postal tindran de termini fins a les 14 hores de l’últim dia establert
a l’anunci. En aquest cas, el sol·licitant haurà de justificar, necessàriament per concórrer, la data i hora
d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i comunicar-ho a l’Ajuntament enviant un correu electrònic
a l’adreça contractacio@palafrugell.cat. No obstant això, si transcorreguts deu (10) dies naturals des de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds no s’ha rebut la proposició, aquesta no serà
admesa (article 80 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
contractes de les administracions públiques).
c) Presencialment a l’Oficina d’atenció ciutadana (OAC), Av. Josep Pla, 5 - 17200 Palafrugell, en horari
d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 13.30h i dimarts i dijous, de 8.30 a 18h. Caldrà
sol·licitar cita prèvia a https://seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o bé trucant al 972613100 ext. 1011.
10.3. Les sol·licituds presentades fora de termini o en lloc diferent a l’indicat, o les presentades per correu
no anunciades en la forma establerta, no seran admeses sota cap concepte.
11. Documentació a presentar
11.1. Les persones interessades hauran de presentar els documents que a continuació es detallen:
a. Sol·licitud a participar en l’oferta pública per l’adjudicació de l’autorització d’una parada. Annex 1.
b. Declaració responsable. Annex 2 o Annex 2 bis.
c. Oferta tècnica. Annex 3.
11.2. Els interessats poden presentar una sol·licitud de participació, sempre que no coincideixin
temporalment en les dates, per cadascun dels espais, ja sigui al mercat de Calella, Llafranc, Tamariu o
pels Mercats 1 i 2 de les Havaneres de Calella. Per tant, en el document de sol·licitud caldrà indicar l’ordre
de preferència, en el cas que no s’indiqui l’ordre de preferència les sol·licituds quedaran excloses.
11.3. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació incondicionada per a la persona sol·licitant del
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions d'aquesta convocatòria, sense excepció o reserva,
així com la declaració responsable que reuneix totes i cada una de les condicions exigides per contractar
amb l’Administració.
11.4. La presentació de la documentació porta implícita l'autorització per incorporar les dades personals
en els sistemes d'informació de l'Ajuntament de Palafrugell, d'acord amb la legislació o normativa vigent
en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que
recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat
d'aquestes dades.
Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE)
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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 d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE, la persona interessada podrà adreçar-se per escrit al Registre General de
l'Ajuntament o per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell, indicant clarament en l'assumpte
"Exercici de Drets LOPD".
12. Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris que a continuació es
descriuen, fins a un màxim de 20 punts per les parades Tipus T1 (sector productes artesanals) i fins a un
màxim de 22 punts per les parades Tipus T2 (sector productes alimentaris).
Concepte

Descripció

Puntuació
màxima

Expertesa de l’artesà/ana mitjançant la data que consta al carnet
d’artesà. La puntuació es distribuirà de la següent manera:
Carnet emès fins l’any 1990 (inclòs): 6 punts
Fins a un
Carnet emès entre els anys 1991 i 1995: 5,5 punts
1. Expertesa
màxim de 6
Carnet emès entre els anys 1996 i el 2000: 5 punt
punts
Carnet emès entre els anys 2001 i el 2005: 4,5 punts
Carnet emès entre els anys 2006 i el 2010: 4 punts
Carnet emès entre els anys 2011 i el 2015: 3,50 punts
Carnet emès entre els anys 2016 i l’actualitat: 3 punts
Segons el tipus d’estructura de la parada s’atorgarà la següent
puntuació:
Fins a un
Per parada de fusta: 4 punts
2. Estructura de la parada
màxim de 4
Per parada en carpa: 3 punts
punts
Per parada amb estructura de ferro: 2 punts
Per parada taula màxim 2mts lineals + para-sol: 1 punt.
Segons els metres lineals de la parada s’atorgarà la següent puntuació:
Fins a un
Per parades de 3 ml: 3 punts
3. Metres lineals
màxim de 3
Per parades de 1,5 ml a 2 ml: 2 punts
punts
Per parades de 4 ml: 1punt
Atenent a criteris de sostenibilitat per tal d’eliminar la “petjada de
4. Productes de Kilòmetre carboni” i tenint en compte el desplaçament i transport dels productes
2 punts
Zero.
artesans, es valora que la procedència dels productes produïts sigui a
les comarques gironines.
5. Comercialització directa Es valora que la persona que realitza la venda al mercat sigui el mateix
2 punts
.
artesà/ana.
Disposar del guardó que s’atorga, mitjançant convocatòria pública
anual pel CCAM, a aquelles persones que han fet de la seva professió
6. Diploma de mestre/a
un ofici artesà o un mitjà pedagògic per donar continuïtat a un o més
artesà/ana professional o
1 punts
oficis artesans, i que han exercit més de vint anys de trajectòria
divulgatiu/iva.
professional reconeguda, amb domini tècnic de l’ofici, mèrits adquirits,
docència demostrada, mestratge exercit i aportacions a l’ofici.
-
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Empremtes de Catalunya és una marca registrada pel CCAM que
7. Formar part del catàleg identifica i distingeix productes artesans de Catalunya, que es troben en
de productes “Empremtes un catàleg de productes, els quals transmeten els valors del país per 1 punts
de Catalunya”
mitjà d’elements vinculats a l’art, la cultura, la història, la tradició,
l’arquitectura, el paisatge i els costums populars.

8. Distintiu de “Producte Disposar del distintiu permet a les persones compradores tenir la
1 punts
d’Artesania” (D’A)
garantia que estan adquirint autèntica artesania catalana.

Per les parades tipus T2 - sector productes alimentaris, també es valorarà :

9.
Disposar de la Productes que disposin de la certificació ecològica del Consell Català
certificació ecològica del de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Aquesta cerificació
CCPAE en productes que garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les 2 punts
es posen a la venda a normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el
mercat.
seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

13. Procediment d’adjudicació de les autoritzacions
13.1. Rebudes les sol·licituds, la mesa de valoració es reunirà per procedir a comprovar les dades
declarades en les instàncies i declaracions de responsable presentades.
Les autoritzacions s’adjudicaran d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 12 de les presents bases
i en cas d’empat s’adjudicarà per sorteig públic.
13.2. Llista d’espera d’artesans/es que no siguin autoritzats.
Quan el nombre de sol·licituds superi el de llicències a atorgar, l’ajuntament formarà una llista d’espera
seguint l’ordre de puntuació obtingut una vegada aplicats els criteris establerts a la clàusula 12 de les
presents bases i s’atorgarà al lloc vacant seguint estrictament l’ordre dels adjudicataris que hagin
aconseguit una major puntuació en la valoració dels criteris.
Si efectuades les adjudicacions quedessin llocs deserts, l’Ajuntament considerés convenient cobrir els
espais vacants per raons d’interès públic, els espais es podran adjudicar entre els sol·licitants que no
haguessin obtingut parada en el grup corresponent, seguint l’ordre de puntuació obtingut, amb la finalitat
de cobrir tots els espais. Tanmateix, l’Ajuntament no està en l’obligació d’adjudicar tots els llocs de
venda proposats.
En cas que quedin llocs vacants, l’Ajuntament podrà actuar d’ofici per dur a terme les autoritzacions de
les parades.
13.3. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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13.4. Extingida l’autorització, el titular té l’obligació de cessar en l’ocupació de la via pública i procedir
a la retirada dels seus productes de la parada, així com a la neteja de l’espai adjudicat.
13.5. Un cop valorades les sol·licituds es publicarà la relació i classificació segons l’odre establert i es
procedirà a requerir als sol·licitants que resultin adjudicataris, perquè en el termini màxim de 10 dies
hàbils, presentin la documentació acreditativa declarada en la declaració de responsable i l’oferta tècnica
presentada. En cas de no presentar la documentació en el termini requerit es tindran per desistits i
s’adjudicarà al següent classificat, procedint de la mateixa forma.
Documentació acreditativa, pels paradistes de productes artesanal:
- Alta IAE.
- Darrer rebut pagat del règim d'autònoms.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Si és el cas i d’acord amb els criteris de valoració pels quals s’hagi puntuat.
- Estar en possessió del “Carnet d'artesà/ana alimentari/ària”.
-Còpia del Diploma de mestre/a artesà/ana professional atorgat pel CCAM.
- Còpia del certificat acreditatiu de formar part del catàleg de productes “Empremtes de Catalunya”
- Còpia de del distintiu pels establiments de “Venda d’Artesania Catalana” o del distintiu de “Producte
d’Artesania” (D’A)
- Document acreditatiu de la procedència dels productes produïts. S’admetrà còpia de factures de les que
se’n desprengui que la matèria primera és natural o presentant una declaració de responsable en la que es
declari que la matèria utilitzada en el procés de fabricació és natural o matèria industrial reciclada, i en
cap cas és susceptible d'una producció industrial per a la seva comercialització.
Documentació acreditativa, pels paradistes de productes alimentaris:
- Alta IAE.
- Darrer rebut pagat del règim d'autònoms.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Si és el cas i d’acord amb els criteris de valoració pels quals s’hagi puntuat.
- Estar en possessió del “Carnet d'artesà/ana alimentari/ària”, si és el cas.
-Còpia del Diploma de mestre/a artesà/ana professional atorgat pel CCAM.
- Còpia del certificat acreditatiu de formar part del catàleg de productes “Empremtes de Catalunya”
- Còpia de del distintiu pels establiments de “Venda d’Artesania Catalana” o del distintiu de “Producte
d’Artesania” (D’A)
- Còpia de la certificació ecològica del CCPAE
- Document acreditatiu de la procedència dels productes produïts. S’admetrà còpia de factures de les que
se’n desprengui que la matèria primera és natural o presentant una declaració de responsable en la que es
declari que la matèria utilitzada en el procés de fabricació és natural o matèria industrial reciclada, i en
cap cas és susceptible d'una producció industrial per a la seva comercialització.
- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquests productes que ho requereixin, segons les
disposicions vigents.
13.6. L’òrgan competent per a l’atorgament d’aquestes llicències és l’Alcaldia-Presidència, o la Regidoria
en la qual aquesta hagi delegat la competència, de conformitat amb l’article 53.1.r) del Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 60 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, del
14
C. Cervantes, 16 - 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decisió - Plec de clàusules: BASES mercats
ocasionals
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: FAO9C-SPWGJ-DFM3V
Data d'emissió: 20 de _2 Maig de _2 2022 a les 8:40:19
Pàgina 15 de _2 25

ESTAT

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Secretari/a de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 19/05/2022 14:28

SIGNAT
19/05/2022 14:28

Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1483773 FAO9C-SPWGJ-DFM3V 21C9E1377D1BA06CE310D8072924EFA02845113D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

14. Comissió de valoració
Per tal de valorar la documentació que presentin els sol·licitants, així com per dur a terme les
adjudicacions, es crea una Comissió de valoració que estarà formada per les persones que es detallen a
continuació:
President: Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell
President suplent: Gustavo Tapias Solà, interventor;
Vocals: Sílvia Beleña Luís, gerenta de l’IPEP i cap de l’àrea de promoció econòmica
Vocals suplents: Mari Fernández Fernández, tècnica d’intervenció
Secretària: Sònia Garcia Planella, advocada de serveis jurídics de l’Ajuntament de Palafrugell
Secretari suplent: Joan Pau Hernández Roura, advocat de serveis jurídics de l’Ajuntament de
Aquesta comissió es reunirà una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de lessol·licituds.
La Comissió podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les sol·licituds quan siguin
de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es
permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les propostes sempre que no comportin una modificació o
concreció, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre els sol·licitants.
Seran excloses del concurs, mitjançant resolució motivada, les proposicions de les quals no concordin
amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquin substancialment els models de proposició
establerts en les bases i aquelles en les quals el mateix sol·licitant reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
La proposta d’adjudicació de la Comissió no crea cap dret a favor dels sol·licitants proposats com a
adjudicataris, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
15. Responsabilitat
L'Ajuntament no es farà responsable de la falta de pagament per part dels titulars de les autoritzacions a
llurs proveïdors, dels robatoris o deteriorament que es puguin produir en les parades de venda, ni dels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers com a conseqüència de la instal·lació i de l’exercici
de l’activitat.
L’adjudicatari haurà d’indemnitzar a tercers pels danys i prejudicis que es derivin de l’exercici de
l’activitat.
16. Drets i obligacions dels adjudicataris
Les persones autoritzades tindran dret a explotar, al seu risc i ventura, sense dret a indemnització i en les
condicions establertes en les presents Bases reguladores, el lloc de venda que se’ls determini, durant la
durada que s’estableixi.
El titular de l’autorització haurà de complir amb les següents obligacions:
Exhibir l’autorització a requeriment de la Policia Municipal i del personal tècnic de Promoció
Econòmica, a càrrec de l’organització de l’esdeveniment.
Situar la parada en el lloc indicat per l’Ajuntament. Només es podrà ocupar l'espai assignat,
sense poder variar el mateix ni sobredimensionar-lo.
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Tenir en compte que queda totalment prohibida la revenda de qualsevol producte d’alimentació i
artesania en els mercats i, en aquest sentit, es controlarà que cap de les persones titulars adjudicatàries
venguin productes no autoritzats. L’Ajuntament de Palafrugell es reserva el dret de retirar de manera
immediata,segons la legislació sectorial vigent, els productes que no compleixin les normes establertes en
les presents Bases Reguladores.
Tenir cura de la neteja tant de l'espai utilitzat com de la seva zona d'influència, i haurà de prendre les
mesures més adients per procurar la reducció de residus i gestionar-los selectivament, dipositant les
diferents fraccions als contenidors municipals o utilitzant els sistemes establerts a l'efecte.
Recollir les deixalles generades una vegada finalitzada el mercat i dipositar- les al corresponent
contenidor per tal de deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions que el van trobar.
Tenir en compte que queda totalment prohibida l'ocupació i utilització de bancs i altres elements de
mobiliari urbà, l'ambientació de la parada amb música en diferents suports en viu o a través d'aparells de
reproducció i la utilització de grups d'energia elèctrica molestos.
En cas que sigui necessari la instal·lació de material d’infraestructura com taules,cadires o qualsevol
altre mobiliari, serà a càrrec de l’interessat. Aquest material disposarà 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.
No tenir cap deute tributari amb l'Ajuntament de Palafrugell ni en cap altra Administració pública.
Col·locar preus a tots els productes. S’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilmentidentificable i
clarament llegible. Els descomptes s’han de mostrar amb claredat i de manera diferenciada.
Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels
productes, i l’import de la compra. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’han d’efectuar
sempre a la vista del públic.
No es podrà ancorar a terra ni a cap tipus de mobiliari urbà qualsevol de les instal·lacions destinades
a l'exercici de l'activitat autoritzada. Aquestes s’hauran d'acomodar a l'entorn, d'acord amb el criteri
d'ornament públic.
No es podrà instal·lar cap tipus de publicitat, tret el propi nom comercial de l’adjudicatari.
17. Règim sancionador
Serà d’aplicació el règim sancionador que s’estableix al Capítol II del Reglament de venda no sedentària
a Palafrugell.
L’incompliment de les prescripcions establertes en aquestes bases, dels preceptes establerts a les
ordenances municipals i la resta de normativa d’aplicació, així com les queixes reiterades per molèsties,
pot comportar la retirada immediata de l’autorització i odre de desmuntatge de la instal·lació per part dels
agents de la Policia Municipal, així com la incoació del corresponent expedient sancionador.

La imposició de sancions requerirà tramitació prèvia d’expedient amb audiència a l’interessat.
La Policia Municipal tindrà la potestat de comissar el material que no estigui degudament autoritzat.
18. Absències justificades
Si un adjudicatari finalment no es presenta a la parada del mercat, es considerarà una absència
injustificada, fet que implicarà la pèrdua de la possibilitat de sol·licitar l’autorització per a la següent
edició, amb la finalitat d’evitar greuges a altres paradistes que hi podrien haver participat.
Es consideren les següents absències justificades, les detallades a l’article 38 del Reglament, sempre que
es presenti el justificant corresponent:
El justificant s’haurà de presentar en el termini de les 48 hores següents al registre general de
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19. Danys al domini públic
En el cas que es causin danys al domini públic, el titular de l’autorització estarà obligat a indemnitzar
l’Ajuntament pels danys i perjudicis segons la valoració pericial que facinels Serveis Tècnics Municipals.
20. Causes d’extinció
Les autoritzacions atorgades s’extingiran per alguna de les causes següents:
a) Pel transcurs del termini establert en aquestes Bases reguladores.
b) Per renúncia del titular.
c) Per la imposició d’una sanció que comporti la pèrdua de l’autorització.
d) La revocació unilateral de l’autorització.
e) El mutu acord.
f) La falta de pagament de la taxa corresponent.
g) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o extinció de la personalitat jurídica.
21. Revocació de l’autorització
L’Ajuntament es reserva el dret de revocar unilateralment la llicència i deixar-la sense efecte abans del
seu venciment si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, sense generar dret a
indemnització, en els supòsits previstos enl’apartat 4 de l’article 92 de la LPAP.
Així mateix, també constituirà causa de revocació de l’autorització, d’incompliment pel seu titular de les
condicions i obligacions establertes en aquestes bases reguladores i al reglament.
22. Recursos
La resolució del procediment d’atorgament posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Aquestes bases ha estat aprovades per la Junta de govern local de l’Ajuntament en data 12 de maig
de 2022
El secretari,
Josep Rovira i Jofre
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ANNEX 1. MODEL DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D'ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE PARADES DE VENDA NO SEDENTÀRIA D’ARTESANIA.
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pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Raó social (en cas de persona jurídica)

NIF

Domicili

Codi Postal

Adreça electrònica

Població
Telèfon mòbil

󠅅 No vull rebre notificacions electròniques
Exposo
1. Que estic interessat en participar en el procediment d’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu per
a la instal·lació de parades de venda no sedentària, dedicada a: (marcar amb X i escollir el grup segons
correspongui))
Artesania (Tipus 1) Grup ................ (I, II, III o Altres)
Alimentació artesana (T2) Grup ................ (I, II, III o Altres)
2. Que presento sol·licitud per disposar d’un espai en el/s següent/s mercat/s
Espai de Llafranc. Dates: 6, 13, 20 i 27 juliol, 3,10,17,24,30 i 31 agost- Mercat d’estiu
Espai de Tamariu. Dates: 3 de setembre 2022 – Mercat Havaneres de Tamariu
Espai de Calella. Dates:11 setembre 2022 – Mercat de la Diada
Espai de Tamariu. Dates: 31 juliol, 7, 14, 21 i 28 agost. Mercat diumenges i últim diumenge de juliol.
3. Que presento sol·licitud per disposar d’un espai en el/s següent/s mercat/s (en haver-hi dates
coincidents, cal indicar l’ordre de preferència. En cas que no indiqui l’odre, la sol·licitud quedarà exclosa).
Espai de Calella. Dates: 10 d’abril 2023 - Mercat de setmana Santa
Espai de Llafranc. Dates: 10 d’abril 2023 - Mercat de Pasqua
Espai de Tamariu. Dates: 18, 25 juny, 2, 9, 16, 23 i 30 juliol, 6, 13, 20 i 27 agost. Mercat dissabtes.
Espai de Calella. Dates 9 juliol i 13 d’agost 2022 – Mercat segon dissabte juliol i agost
Espais Havaneres de Calella Mercat 1. Dates: 2 juliol – Primer dissabte de juliol
Espais Havaneres de Calella Mercat 2. Dates: 2 juliol – Primer dissabte de juliol
Aportació de documents
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Que per participar en el concurs aporto la següent documentació:
Declaració de responsable, degudament omplerta i signada

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1483773 FAO9C-SPWGJ-DFM3V 21C9E1377D1BA06CE310D8072924EFA02845113D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Oferta tècnica, degudament omplerta i signada

I perquè així consti, signo el present document en el lloc i data que figura en la signatura electrònica. (en
cas de no disposar de signatura electrònica signar de forma manuscrita indicant el lloc i la data)

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents
o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada
procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de
registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE (Persona física)
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de ………….
(CP:
………),
amb
telèfon
núm.
……………,
amb
el
correu
electrònic
….....................................................….., actuant en nom propi, i d’acord amb l’article 69.1 de la Llei estatal
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, DECLARO
SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1.Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat per a l’oferta pública per a l’adjudicació de les
autoritzacions de parades de venda no sedentària en motiu de diades, ocasions assenyalades i per la
temporada d’estiu.
2. Que conec les bases de la convocatòria i les accepto manera incondicionada, sense cap excepció ni
reserva.
3. Que reuneixo les següents condicions per a l’exercici de venda no sedentària, conforme a l'article 21 del
Reglament dels mercats de venda no sedentària de Palafrugell i que disposo de tota la documentació que
així ho acredita, alhora que em comprometo a mantenir-ho.
a. No tinc cap deute amb l’Ajuntament de Palafrugell.
b. No tinc atorgada cap altre autorització en el mateix mercat ni com a persona física ni com a
jurídica.
c. No m’han revocat cap autorització de venda no sedentària en els últims 5 anys en aquest mercat.
d. Estic donat d’alta al cens d’obligats tributaris
e. Estic al corrent de les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant
estatals com autonòmiques i locals.
f. Estic donat/da d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social, tant pel que fa a
la persona titular com en relació amb les seves possibles persones empleades.
g. Disposo d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, per una cobertura mínima de 150.000 €
h. Compleixo amb tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques per a la venda
objecte de la parada que sol·licito i per a l’exercici de l’activitat.
i. Disposo de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons
les disposicions vigents.
j. Compleixo amb tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques per a la venda
objecte de la parada que sol·licito i per a l’exercici de l’activitat.
k. [En cas de vehicle-botiga] Disposo de la documentació acreditativa de vehicle-botiga.
l. [per persones venedores extracomunitàries] Estic en possessió dels permisos de residència i de treball
corresponents, així com del compliment d’allò que estableixi la normativa específica.

I perquè així consti, signo el present document en el lloc i data que figura en la signatura electrònica. (en
cas de no disposar de signatura electrònica signar de forma manuscrita indicant el lloc i la data)
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ANNEX 2 BIS. DECLARACIÓ RESPONSABLE (Persona jurídica)
El senyor/a ........................., actuant en nom i representació de l’empresa .............................. amb NIF
……………., de la qual actua en qualitat de ….. (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat
solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (.................), senyor
………………………………......, en data ............ i número de protocol .........., d’acord amb l’article 69.1
de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …...............….., DECLARO SOTA
LA MEVA RESPONSABILITAT:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat per a l’oferta pública per a l’adjudicació de les
autoritzacions de parades de venda no sedentària en motiu de diades, ocasions assenyalades i per la
temporada d’estiu.
2. Que conec les bases de la convocatòria i les accepto en nom de la meva representada de manera
incondicionada, sense cap excepció ni reserva.
3. Que l’empresa que represento reuneix les següents condicions per a l’exercici de venda no sedentària,
conforme a l'article 21 del Reglament dels mercats de venda no sedentària de Palafrugell i que disposo de
tota la documentació que així ho acredita, alhora que em comprometo a mantenir-ho.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
m.
n.

No te cap deute amb l’Ajuntament de Palafrugell.
No té atorgada cap altra autorització en el mateix mercat.
No té revocada cap autorització de venda no sedentària en els últims 5 anys en aquest mercat.
Està donat d’alta al cens d’obligats tributaris
Està al corrent de les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant
estatals com autonòmiques i locals.
Està donada d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social, tant pel que fa a la
persona jurídica com en relació amb les seves possibles persones empleades.
Disposa d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, per una cobertura mínima de 150.000 €
Disposa de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons
les disposicions vigents.
Compleix amb tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques per a la venda
objecte de la parada que sol·licito i per a l’exercici de l’activitat.
[En cas de vehicle-botiga] Disposa de la documentació acreditativa de vehicle-botiga.
[per persones venedores extracomunitàries] Estic en possessió dels permisos de residència i de treball
corresponents, així com del compliment d’allò que estableixi la normativa específica.

I perquè així consti, signo el present document en el lloc i data que figura en la signatura electrònica. (en
cas de no disposar de signatura electrònica signar de forma manuscrita indicant el lloc i la data)
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ANNEX 3. MODEL D’OFERTA TÈCNICA
El/la senyor/a ................................................................., amb NIF ……………., actuant en nom propi /o/
en nom i representació de l’empresa ....................................... amb NIF …………….,assabentat de les
condicions exigides per a optar a l’adjudicació de les autoritzacions d'ús privatiu per a la instal·lació de
parades de venda no sedentària amb motiu de diades, ocasions assenyalades i per la temporada d’estiu, a
l’espai .................................................... (indicar el que correspongui Calella / Llafranc / Tamariu / Mercat 1 Havaneres
de Calella o Mercat 2 Havaneres de Calella), oferint les condicions següents:

1. Disposo d’un carnet d’artesà/na emès l’any

[..............]
Indicar l’any
Si no es disposa no cal omplir

󠅅 de fusta
󠅅 en carpa
󠅅 de ferro
󠅅 en taula màxim 2mts lineals

2. L’estructura de la parada és

més para-sol.
3. Els metres lineals de la parada són

4. Els productes es produeixen a

󠅅 de 1,5 a 2 ml.
󠅅 de 3 ml.
󠅅 de 4 ml.
[..............]
Indicar el municipi de procedència

5. La persona que realitzarà la venda al mercat és el/la mateix
artesà/ana.
6. Disposo del Diploma de mestre/a artesà/ana professional o
divulgatiu/iva.
7. Formo part del catàleg de productes “Empremtes de Catalunya”
8. Disposo del distintiu pels establiments de “Venda d’Artesania
Catalana” o del distintiu de “Producte d’Artesania” (D’A)

󠅅Sí / 󠅅No
󠅅Sí / 󠅅No
󠅅Sí / 󠅅No
󠅅Sí / 󠅅No

Per les parades Tipus 2 (sector productes alimentaris) cal omplir el següent apartat.

9. Disposo de la certificació ecològica del CCPAE en productes que
es posen a la venda al mercat.

󠅅Sí / 󠅅No

I perquè així consti, signo el present document en el lloc i data que figura en la signatura electrònica. (en
cas de no disposar de signatura electrònica signar de forma manuscrita indicant el lloc i la data)
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ANNEX 4. UBICACIÓ PARADES PLA D’USOS PLATGES
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