PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LES
AUTORITZACIONS PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA A LA FIRA D'ESTIU DE PLAÇA DEL MAR
PER LA TEMPORADA 2022

ADMINISTRACIÓ: Ajuntament de Pineda de Mar
• Òrgan de contractació: Alcalde
• Tipus de procediment: obert
• Publicitat: e-tauler
• Tipus de contracte: llicència d'ús privatiu del domini públic
• Tramitació: ordinària
• Criteris d'adjudicació: diversos criteris
• Preu base de licitació: no n'hi ha. S'haurà de satisfer l'import de la taxa d'acord amb
l'establert en els Plecs i l'Ordenança Fiscal.
• Garanties:
- Provisional: no s'exigeix
- Definitiva: no s'exigeix
1. CONCEPTE I DESCRIPCIÓ
FIRA D'ESTIU PLAÇA DEL MAR (del 24 de juny a l‘11 de setembre de 2022)
L’espai a ocupar a la via pública consisteix en 10 espais de (3x2)
Dels 10 espais objecte d’adjudicació, es reserven 2 espais per a parades vinculades a potenciar
l’economia social amb la venda de productes artesanals.
L’import de la taxa que inclou punt de llum, és fixe (82 €/metre quadrat) – del 24 de juny a l’11 de
setembre de 2022, tardes de 18 h a 24 h. Així doncs, el cost total a liquidar per aquells que resultin
adjudicataris serà de serà de 492,00 € per tota la temporada .
El producte haurà de ser artesanal o assimilable. Es consideren artesanals els elaborats per un
mateix en un 90% i assimilables els elaborats en el seu 50%. Al tractar-se d’una Fira Mercat d’Estiu,
com a mínim, els artesans o assimilables hauran de representar el 60% del total de paradistes
autoritzats. En tot cas, -i només en el supòsit d’espais vacants pendents d’adjudicació-, podran optar
a l’espai, aquest 40% restant, que no ofereix producte artesanal o assimilable.
Es podran sol·licitar únicament, la venda dels següents productes artesanals d’alimentació: crepes,
xurros i bunyols, llaminadures, garapinyades, fruits secs, olis i vinagres, mel, melmelades, conserves,
cotó de sucre i pomes caramel·litzades, olives, herbes i espècies, cafès, xocolata, cacau i tes (només
matèria prima, no elaborats), flors i plantes, producte ecològic de km 0 i, vins, caves i licors.
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2. OBJECTE DE L’ADJUDICACIÓ

•

10 espais de 3x2 per ubicar carpa o estructura similar respectant aquesta mida:

Parada núm. 1

3x2 m

Parada núm. 2

3x2 m

Parada núm. 3

3x2 m

Parada núm. 4

3x2 m

Parada núm. 5

3x2 m

Parada núm. 6

3x2 m

Parada núm. 7

3x2 m

Parada núm. 8

3x2 m

Parada núm. 9

3x2 m

Parada núm. 10

3x2 m

***Es valorarà l’estètica i disseny de la parada, de conformitat amb la clàusula primera (criteris de
valoració i fins a un màxim de 40 punts)
***Dels 10 espais objecte d’adjudicació, es reserven 2 espais per a parades vinculades a potenciar
l’economia social amb la venda de productes artesanals. En el supòsit de que quedessin vacants per
manca de demanda, formarien part del gruix total de parades de lliure concurrència, segons
determinen aquests plecs.
***L’horari de la Fira és de compliment rigorós per tots els adjudicataris, del 24 de juny a l’11 de
setembre, tardes de 18 h a 24 h. El dia de descans s’haurà de comunicar amb antelació, a l’agent
assentador i a la tècnica responsable de la Fira d’Estiu.
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3. QUOTA TRIBUTÀRIA
L’adjudicatari de l’autorització haurà de satisfer les taxes anuals que s’estableixen a l’Ordenança
Fiscal número 26 vigent. L’incompliment del pagament de la taxa comportarà la retirada de
l’autorització.
L’Ordenança fiscal número 26 "Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic i
vehicles d'exposició, disposa en el punt 6.b de l'Article 6è. Quota tributària, el següent:

6. En el cas de parades al carrer, que hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament, les taxes seran les
següents:
b) Parades d’artesans o assimilables (*) i parades de la Fira Mercat d’Estiu
Temporada juny a setembre........................................... 82,00 €/ m2
(*) Es consideren artesans aquells paradistes que venen productes que han estat elaborats per ells
mateixos en un 90% i assimilables aquells paradistes que venen productes que han estat elaborats
per ells mateixos en un 50%
L’import de 82 euros/metre quadrat inclou la despesa relativa a l’accés i a l’ús del punt de llum més
proper a la parada autoritzada, si s’accedeix a l’autorització per aquesta via, i en l’horari establert.
4. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS ESPAIS I CRITERIS DE VALORACIÓ
L’expedient per a l’autorització dels espais serà objecte de tramitació en règim de concurrència
competitiva.
Els adjudicataris es seleccionaran mitjançant l’aplicació de diversos criteris de valoració, fins a un
màxim de 300 punts. Els criteris de valoració que han de servir de base a l’adjudicació i que s'hauran
d'acreditar amb fotografies o documentació complementària fefaent, són els que seguidament es
relacionen:

1.- Estètica de la parada i de l’estructura o carpa -obligatori aportar fotografia parada i estructura
que es farà servir- (fins a 40 punts)
2.- Producte Artesanal (fins a 100 punts):
•
•
•
•
•

Cultiu propi: local o autòcton de la comarca del maresme
Productes Ecològics i/o producció integrada
Productes de comerç just
Productes innovadors i atractius
Qualsevol producte artesanal o fet a mà
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3.- Serveis oferts als clients (fins a 30 punts)
•
•

•
•

Pagament amb tarja de crèdit
10 punts
Realització d’un taller gratuït d’1h adreçat als visitants/turistes (caldrà adjuntar proposta
detallada del taller) – preferiblement dissabte o diumenge. És un únic taller per tota la
temporada
10 punts
Utilització de bosses personalitzades amb materials reciclats
5 punts
Distintius de qualitat
5 punts

4.- Medi ambient i sostenibilitat (5 punts)
•

Accions de gestió, manteniment i aplicació de mesures potenciadores de la sostenibilitat
mediambiental
5 punts

5.- Experiència ( fins a 5 punts)
•

Per cada any d’experiència en fires artesanes

1 punt

6.- Foment de l’ocupació (fins a 15 punts)
•

Per cada empleat donat d’alta en el Règim de la SS

5 punts

7.- Domini tècnic (5 punts)
• Carnet d’artesà (el carnet d’artesà/ana és una acreditació voluntària, expedida per la
Generalitat de Catalunya, que pot sol·licitar qualsevol persona física que desenvolupa la seva
producció artesanalment com a reconeixement del domini tècnic, de qualitat i disseny)
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Carnet-dartesa-a

8.- Tipologia de producte (fins a 100 punts)
•
•

Producte artesanal no alimentari
Producte artesanal alimentari

9.- Puntuació màxima total

100 punts
50 punts

300 punts

.
5. VIGÈNCIA AUTORITZACIÓ DELS ESPAIS ADJUDICATS
Les autoritzacions tindran una validesa del 24 de juny a l’11 de setembre de 2022 ambdós inclosos.
6. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Constitueix l’objecte dels presents plecs el procediment d’atorgament de les autoritzacions de venda
no sedentària de la FIRA MERCAT D'ESTIU DE PLAÇA DEL MAR, en règim de concurrència
competitiva d’acord amb la llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i el Decret llei
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, i que són la base de
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l’ordenació comercial a Catalunya. La nova Llei 18/2017 reuneix en un sol text les disposicions del
text refós sobre comerç interior dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i de la Llei
23/1991, del 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, les de la llei
8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials, les de la Llei 8/1994, del 25 de maig, d’activitats
firals, les disposicions de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades accions de promoció i la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l’accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
En tot allò que les presents bases no disposin de forma expressa regirà com a legislació aplicable la
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015, de l’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la 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 Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l’Ordenança reguladora dels mercats de venda
no sedentària del municipi de Pineda de Mar, aprovada definitivament per resolució d'alcaldia de
data 22 de setembre de 2016, en execució d'acord plenari de 30 de juny de 2016 i l’Ordenança
fiscal número 26, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic i vehicles d'exposició.
L’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària del municipi de Pineda disposa, en el
seu article 3.2, el següent:

3.2 Mercat d’estiu (Fira d'Estiu Plaça del Mar)
L’activitat de venda no sedentària al Mercat d’estiu es durà a terme tots els dies de la setmana entre
els mesos de juny i setembre i en l'horari que s'autoritzi i que pot comprendre entre les 9.00h i les
24.00h, i dins l'àmbit delimitat de la Pl. del Mar a la cruïlla Ignasi Iglesias/Av. Montserrat/Dr.
Bertomeu, Pl. Sara Llorens i Pg. Marítim. El muntatge de les parades s'haurà de fer mínim una hora
abans de l'hora autoritzada per l'inici de l'activitat. El desmuntatge no podrà ser abans de les 23.00h.
Per raons d’interès general, l’Ajuntament podrà, previ avís als marxants, cancel·lar la celebració del
mercat en motiu de les celebracions i actes previstos per la Diada Nacional de Catalunya o d'altres
populars, sense que els titulars de les autoritzacions tinguin per aquest motiu cap dret a
indemnització.
Al tractar-se d’una Fira Mercat d’Estiu, com a mínim, els artesans o assimilables hauran de
representar el 60% del total de paradistes autoritzats.
Es consideren artesans aquells paradistes que venen productes que han estat elaborats per ells
mateixos en un 90% i assimilables aquells paradistes que venen productes que han estat elaborats
per ells mateixos en un 50%.
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7. CAPACITAT PER CONCÓRRER
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària de la FIRA MERCAT
D'ESTIU DE PLAÇA DEL MAR, en règim de concurrència competitiva, les persones físiques o
jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d’obrar i que no estiguin incorregudes en cap
dels supòsits d’incapacitat d’obrar o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.
L’activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l’objecte de l’autorització,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d’una organització
amb elements suficients per a la deguda execució de l’autorització. Així mateix els empresaris hauran
de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat de venda no sedentària.
Només s’admetrà una única sol·licitud per persona.
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de
complir els següents requisits i acreditar-los de conformitat amb la declaració responsable (Annex
1):

1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el
Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.

2. Quan es tracti d'artesans extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels
permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent.

3. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al
corrent de pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens
d’obligats tributaris.

4. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors
que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquesta.

5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als
productes que tinguin a la venda.

6. 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.

7. Disposar de l'assegurança de responsabilitat civil que determini la legislació vigent.
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8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits
al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de Treballadors Autònoms), d’acord
amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.

9. Qualsevol altra documentació que l’Ajuntament cregui necessari per a la bona gestió de la Fira
Mercat d'Estiu de Plaça del Mar i el control de les parades i dels articles de venda.

10. En el cas de les parades d'alimentació, estar en possessió de la documentació que s'indica a
l'article 8 de l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària del municipi de
Pineda de Mar.

11. Tenir la parada adequada als productes i articles que s’hi venen, i tenir tot l’equipament i
utillatge necessaris pel desenvolupament correcte de l’activitat.
La falsedat en la declaració responsable podrà ser motiu de pèrdua de l’autorització sense
possibilitat d’indemnització, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.
Pel que fa a les parades de venda de productes alimentaris, a més de complir les condicions
establertes a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, hauran de complir els requisits generals i específics de la «Guia de pràctiques correctes
d'higiene per a la venda d'aliments en mercats no sedentaris i fires» de desembre de 2010, aprovada
per l’autoritat competent en matèria de seguretat i salut alimentària de Catalunya, així com qualsevol
altra reglamentació en vigor.
Es consideren requisits sense els quals no es pot obtenir autorització preceptiva:
1. Tenir els equips de fred necessaris per assegurar la conservació dels productes durant tot el
període de venda i, si cal, fins que es retornin al punt d’origen, sense que es trenqui la
cadena del fred. Aquests equips han d’estar en funcionament durant el període de venda i hi
ha d’haver un termòmetre fàcilment visible que permeti comprovar la temperatura de
conservació.
2. Tenir els equips adequats (com ara pantalles o vitrines) per preservar els aliments que no
tenen envàs o embolcall de la contaminació, els insectes o la manipulació dels clients.
3. Que les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments siguin de fàcil neteja i
desinfecció.
8. CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ
En termes generals l’Ajuntament podrà regular l’ampliació tant dels dies com de l’horari, que
inicialment s'estableix, del 24 de juny a l’11 de setembre, ambdós inclosos, de dilluns a diumenge,
en horari de tardes de les 18 h a les 24 h. Si per raons turístiques, flux de públic o de persones o
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coincidència amb dies assenyalats o qualsevol altra raó justificada adequadament o d’interès
general, es considera convenient, es podrà anular temporalment la celebració de la Fira Mercat
d'Estiu.
L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat i fins i tot a la
seva supressió sense dret a indemnització.
Sempre que l’Ajuntament, per raons d’interès general, vulgui fer ús d’aquestes facultats es farà,
donant compte, amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions amb la suficient antelació.
Per raons d’interès general, l’Ajuntament podrà, previ avís als marxants quan sigui possible,
cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida.
L’Ajuntament podrà també traslladar i/o anul·lar la fira per motius d’obres, grans esdeveniments
esportius, socials, culturals o de qualsevol altra mena, o quan concorrin altres circumstàncies
especials que dificultin la seva celebració, sense que els titulars de les autoritzacions tinguin per
aquest motiu cap dret a indemnització.
9. CONTINGUT, PRESENTACIÓ I TERMINI DE LES PROPOSICIONS
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ: Per participar cal presentar la sol·licitud telemàticament, per correu
administratiu o presencialment.
Amb la instància de sol·licitud cal presentar la documentació següent:
•
•
•
•
•
•
•

Annex 1 - Declaració jurada
Annex 2 - Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar
2 fotografies del producte
Assegurança responsabilitat civil o rebut corresponent (vigent)
Carnet de Manipuladors d'aliments (artesans alimentaris)
Certificat d'alta de l'IAE o rebut de pagament vigent
Rebut d'autònoms degudament liquidat

No s'admetrà cap sol·licitud de participació que no adjunti tota la documentació requerida.
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveuen les bases i la seva presentació
suposarà l’acceptació pel sol·licitant del contingut de la totalitat d’aquestes condicions d’autorització,
sense cap excepció o reserva.

•

En cas de resultar adjudicatari caldrà aportar la documentació justificativa del compliment
dels requisits que s'han fet constar a la declaració jurada. (annex 1)
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TERMINI de presentació de les proposicions:

•

Fins al 3 de juny de 2022 (sol·licitud de participació i documentació requerida segons
determinen els plecs).

10. LLISTA D’ESPERA
Quan el nombre de sol·licituds superi el d'autoritzacions a concedir, l'Ajuntament formarà una llista
d'espera en la que s'inclouran les que han estat seleccionades però pendents d'assignar lloc per manca
d'espai. Aquesta llista s'ordenarà per ordre decreixent de puntuació obtinguda, i si és possible, es podrà
tenir en compte l'activitat de cada parada. Aquesta llista d'espera tindrà validesa fins que s'esgoti o es
convoqui nou concurs.
Si el titular d'una autorització renunciés a la mateixa o si l'autorització restés sense efecte per qualsevol
causa, i es produís una vacant, l'Ajuntament podrà concedir-la a un altre interessat, atenent i respectant
l'ordre de la llista d'espera.
En tots els casos que sigui possible l'Ajuntament vetllarà per mantenir una varietat d'oferta entre els
autoritzats.
Així doncs, davant possibles vacants, l’òrgan competent requerirà a la primera persona de la llista
d’espera perquè, en el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de compliment dels requisits establerts,
tot advertint-lo que, transcorregut aquest termini sense haver presentat l'esmentada documentació,
es donarà per desistit de la seva petició i es procedirà a demanar la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes en la llista d’espera. Una
vegada el sol·licitant hagi presentat la documentació esmentada , l’òrgan d’adjudicació atorgarà
l’autorització en el termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
11. DEPENDÈNCIES ON ESTARAN DISPONIBLES PER A CONSULTA ELS PLECS QUE REGEIXEN
L’ADJUDICACIÓ
Els plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquestes autoritzacions estaran disponibles per a
consultes a l’e-tauler de la seu electrònica de la web de l’Ajuntament:
https://seu.pinedademar.org/siac/Tablon.aspx
12. PENALITZACIÓ PER ABSÈNCIA i TITULARITAT DE L’AUTORITZACIÓ, SEGONS ESTABLEIX
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA

•

títol III -revocació de l’autorització
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◦ Art 18.2 – És motiu de revocació no ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant
més de 4 dies seguits o 8 de manera alternada

•

Títol V- titulars de les autoritzacions
◦ Art 23 – Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat.
Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada, els seus parents
dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats. (Tots ells donats d’alta a la
Seguretat Social en el règim que correspongui.). Ningú pot acumular la titularitat de més
d’una autorització.
◦ Art 25 – Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia haurà
de notificar aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l’activitat al Centre
Innova per correu electrònic (innova@pinedademar.org)

◦ Les absències que no siguin comunicades amb antelació, seran considerades
injustificades.
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