AJUNTAMENT DE BEGUR
Pl. de l’Església, 8 17255-BEGUR (Girona)
begur@begur.org

Tel. 972-624020 Fax. 972623588
www.begur.org

NORMES REGULADORES DELS MERCATS ARTÍSTICS I DE VENDA
DE PRODUCTES D’ELABORACIÓ MANUAL O ARTESANA.
OBJECTE
L’objecte de l’ordenança és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells productes
i/o articles d’elaboració artesana, així com de caire cultural, quan aquestes activitats es
realitzin en espais o carrers de la via pública de Begur. Aquestes activitats no podran
superar el nombre de dues autoritzacions en un mateix recinte, instal·lació o espai
públic.

DATES I UBICACIÓ DEL MERCAT
Els Mercats artístics i de productes artesanals es duran a terme a la temporada d’estiu,
festes nadalenques, setmana santa, caps de setmana concrets i altres dies no periòdics.
S’ubicaran a la Plaça de l’Església i Plaça de la Vila. També amb caràcter excepcional,
de forma motivada i per interès públic podran ser autoritzats en altres indrets del
municipi, sempre i quan sigui un recinte, instal·lació o espai públic que tingui la suficient
cabuda i la finalitat disposi dels informes favorables dels serveis tècnics municipals i
també de la Policia Local.

REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS
Totes aquelles persones que estiguin interessades en participar en el Mercat artístic i de
venda de productes d’elaboració manual i artesana organitzats per aquest Ajuntament,
hauran de presentar la sol·licitud al Registre General d’Entrada, mitjançant model
d’instància, fent constar expressament el següent:
-

Dades personals
Breu descripció i fotografies del material objecte d’exposició i venda.
Document acreditatiu d’alta i últim rebut d’ingrés de les cotitzacions a la Seguretat
Social en el règim d’autònoms.
Document acreditatiu de constitució d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil de la parada.
Carnet del Centre Català d’Artesà, si se’n disposa. (Es valorarà als sol·licitants que
l’aportin).

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de gener fins el 2 de maig.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT
Els interessats en participar en el Mercats artístics i de productes d’elaboració artesana
hauran de fer efectiu en base a l’Ordenança Fiscal núm. 24, la corresponent taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús
públic i industries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
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Les quals detallem les següents quantitats:
Parades de tatos, pírcings, retrats,
Música i arts escèniques, en general ...............

•

10,00 Euros/parada

•

Parades d’artesans o assimilables (individuals)...... 12,00 Euros /parada

•

Parades d’artesans o assimilables (col·lectius) .. 120,00 Euros /Col·lectiu
Un cop començat el Mercat, les liquidacions practicades no podran ser objecte de
reintegrament.

RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA
Les llicències seran atorgades per decret d’alcaldia al corresponent acord de junta de
govern. Sense que en cap cas, es pugui començar l’exercici de l’activitat objecte de la
sol·licitud, abans de la preceptiva resolució administrativa i sense haver pagat a
l’Ajuntament l’import de la taxa liquidada segons l’ordenança fiscal vigent i notificada a
l’interessat en la corresponent resolució.
La manca de comunicació, dins del termini legal màxim, de la resolució adoptada podrà
ser considerada com a desestimació per silenci administratiu d’acord amb allò que
preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES
-

La llicència s’entén concedida sens perjudici de tercers i pot ésser revocada en
qualsevol moment per raons d’interès públic sense dret a indemnització.

-

Els titulars estan obligats en tot moment a mostrar al personal de l’Ajuntament i als
agents de la policia local l’autorització i el rebut de pagament de la taxa
corresponent, així com aquella documentació acreditativa de l’activitat, el gènere
exposat, i tots aquells requisits obligats. El Personal de l’Ajuntament també podrà fer
fotografies a la parada per comprovar les seves condicions d’us, de seguretat
d’instal·lació,etc.

-

La instal·lació de les parades es farà de tal manera que permeti la gent seure en el
pedrís llarg, que no és podrà ocupar en cap moment amb materials de firaries i que
no es dificulti el possible pas de vehicles per la Plaça de la Vila i de l’Església.

-

Les parades hauran de ser desmuntables o transportables i hauran d’oferir les
condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa especifica vigent.

-

Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl
o paviment, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin,
hauran de situar-se a una altura no inferior a 80 cm respecte el nivell de sòl o
paviment, sempre que les seves característiques de volum de pes ho permetin,
hauran de situar-se a una altura no inferior a 80 cm. Respecte el nivell del sòl.

-

Queda expressament prohibida la utilització de substàncies amb finalitat que siguin
inflamables o qualsevol altre classe de perill.
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-

Deixar la via pública en un bon estat de neteja i conservació una vegada finalitzada
la utilització concedida per la llicència municipal.

-

En el cas de voler fer ús del subministrament elèctric de la xarxa d’enllumenat públic
municipal, caldrà portar el material elèctric necessari per a realitzar la connexió.
Tots els artesans que assisteixen en una mateixa data hauran d’acordar anomenar
una persona responsable de la connexió, que estarà obligada a signar un document
acreditatiu que els subministrarà la Policia Local, o bé signar-lo a títol personal.

