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Núm. 6996
AJUNTAMENT DE BLANES
Edicte sobre aprovació definitiva d’una ordenança
Aprovat definitivament en execució de l’acord de Ple data 29 de
març de 2010 l’avantprojecte d’Ordenança municipal que regula
les normes tècniques i de gestió per a les autoritzacions d’ocupació
de la via Pública o terrenys d’ús públic amb activitats firals
recreatives, es fa públic el seu contingut íntegre, d’acord amb el
previst a l’article 163.2 de la Llei municipal de règim local de
Catalunya en relació a l’article 70.2 de la Llei de bases de règim
local, per tal que entri en vigor.
ANNEX
ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULA LES NORMES
TÈCNIQUES I DE GESTIÓ PER A LES AUTORITZACIONS
D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
AMB ACTIVITATS FIRALS RECREATIVES
Article 1
Aquesta ordenança té per objecte la regulació de les normes
tècniques i de gestió que han de regir les autoritzacions per a
l'exercici d'activitats recreatives firals i d'ocupació de la via pública
o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions durant la Fira d'atraccions en les festivitats
o celebracions tradicionals que en el transcurs de l'any es puguin
desenvolupar en el terme municipal de Blanes.
Article 2
Aquells que estiguin interessats a obtenir l'autorització d'ocupació
de la via pública i d'exercici de les activitats firals, l'hauran de
sol·licitar abans del darrer dia hàbil del mes de febrer en què té lloc
l'esdeveniment, mitjançant instància signada obligatòriament pel
titular real del negoci, la qual anirà acompanyada de la següent
documentació:
a) Per totes aquelles activitats que estiguin classificades com a risc
alt segons el punt c d'aquest article: Projecte tècnic o projecte tipus
visat i signat de la instal·lació recreativa a desenvolupar amb un
contingut i grau de descripció suficient que permeti valorar
correctament les característiques de l'activitat especialment pel que
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fa a la seguretat dels usuaris, personal i vianants. Aquest projecte
haurà de contenir com a mínim la següent informació:
a.1) Memòria justificativa que inclogui:
* Descripció de l'atracció o parada que expliciti la seva naturalesa i
principals característiques, així com les instal·lacions, maquinària i
productes a utilitzar
Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties
que es puguin causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls i
vibracions
Les mesures de gestió de residus generats.
Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció
del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, accidents greus,
prevenció d'incendis, de riscos i d'accidents laborals, protecció de
la salut, així com de la normativa sectorial reguladora de l'activitat
concreta que es pretengui instal·lar.
Sistemes de protecció activa i passiva contra incendis.
Aforament màxim permès a l'atracció, i característiques antropomòrfiques de limitació per accedir a aquesta (edat, pes, alçada)
Indicació de la potència necessària per al funcionament de
l'activitat i la font de proveïment.
En cas que l'estada i residència dels firaires en el decurs de la Fira
ho sigui mitjançant autocaravanes, hauran d'aportar l'oportuna
justificació que el lloc on situaran les seves residències mòbils
reuneix els mínims requisits d'higiene, salubritat, connexions a les
xarxes municipals d'aigua i clavegueram, excepte en el cas que
s'utilitzi l'espai habilitat per l'Ajuntament de Blanes per a habitatges mòbils.
Si disposen alternativament de sistemes de depuració i cloració
han de definir la descripció i especificar els punts d'abocament i
aportar dins la memòria les oportunes certificacions tècniques pel
que fa a processos de potabilització o depuració de l'aigua, gestió
de residus dels dipòsits de recollida, etc.
a.2) Plànols de conjunt i de detall de l'emplaçament i de les
instal·lacions, suficientment descriptius, per tal que restin perfec-

Administració Local Ajuntaments

Núm. 91 – 13 de maig de 2010

Pág. 107

tament definides les activitats i instal·lacions projectades, o bé
memòria fotogràfica exhaustiva del conjunt de la instal·lació i de
detalls, complementat amb les cotes i possibles vols i projeccions
de l'atracció.
b) Per totes aquelles activitats que estiguin classificades com a riscos mitjà, baix o mínim segons el punt c d'aquest article: Documentació de la instal·lació recreativa a desenvolupar amb un contingut i grau de descripció suficient que permeti valorar correctament les característiques de l'activitat, especialment pel que fa a la
seguretat dels usuaris, personal i vianants. Aquesta documentació
haurà de contenir com a mínim la següent informació:
b.1) Explicació que inclogui:
Descripció de l'atracció o parada que expliqui la seva naturalesa i
principals característiques, així com les instal·lacions, maquinària i
productes a utilitzar
Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molès-ties
que es puguin causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls i
vibracions
Les mesures de gestió de residus generats, si en produeix.
Mesures de seguretat i prevenció d'incendis que s'adopten, i en
general prevenció de riscos i d'accidents laborals i de la salut, així
com aportar mesures de prevenció d'allò que es pretengui instal·lar (higiene i seguretat, manipulació d'aliments, etc.).
Sistemes de protecció activa i passiva contra incendis (quantitat
d'extintors, enllumenat d'emergència si cal).
Aforament màxim permès a l'atracció, i característiques antropomòrfiques de limitació per accedir-hi (edat, pes, alçada)
Indicació de la potència necessària per al funcionament de
l'activitat i la font de proveïment.
En cas que l'estada i residència dels firaires al decurs de la Fira ho
sigui mitjançant autocaravanes, hauran d'aportar l'oportuna
justificació que el lloc on situaran les seves residències mòbils
reuneix els mínims requisits d'higiene, salubritat, connexions a les
xarxes municipals d'aigua i clavegueram, excepte en el cas que
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s'utilitzi l'espai habilitat per a l'Ajuntament de Blanes
habitatges mòbils .

per a

Si n'hi ha, definir i especificar els punts d'abocament.
b.2) Plànols o croquis de les instal·lacions, suficientment descriptius (indicant superfície), per tal de definir les instal·lacions, o bé
memòria fotogràfica del conjunt de la instal·lació i de detalls,
especificant les mides i els possibles vols i projeccions de l'atracció.
c) Assegurança de responsabilitat civil general vigent que cobreixi
els riscos de l'activitat (danys a usuaris i tercers), amb una cobertura mínima per riscos i sinistres, segons el següent escalat per
tipologies d'atraccions, segons el seu nivell de risc:
c.1) Risc Alt: Cobertura mínima de 600.000 €, i recomanada fins a
1.200.000 € o superior per les activitats tipificades o similars:
Muntanyes russes, pistes de xocs per a adults, aparells voladors,
sínies per a adults, toros mecànics per a adults, trens amb recorreguts ascendents i/o amb girs sobtats amb acceleració.
c.2) Risc Mitjà: Cobertura de 300.000 € per les activitats tipificades
o similars:
Atraccions mecàniques infantils, sínies infantils, llits de goma,
júmpings, pistes de xoc infantils, casetes de tir (dards, balins,
elements projectables), laberints tancats, simuladors de tota mena,
trens petits de recorregut continuat i de velocitat constant, pistes
infantils de cotxes, motos, etc.; jocs inflables d’interior amb o sense
elements addicionals com làsers de jocs, etc) Cases del terror. Bars
amb meses de foc de carbó a la via pública o amb planxes de gas.
c.3) Risc Baix: Cobertura mínima de 150.000 € i recomanada fins a
300.000 € o superior per les activitats tipificades o similars:
Barques d'aigua, castells inflables. Xurreries, patateres, venda de
creps, frankfurts i bars amb terrassa o sense i que no disposin de
meses de foc de carbó a la via pública o amb planxes de gas.
Parades de venda de llamins amb cotonera o amb preparació de
garrapinyades o de crispetes. Tirs amb pilotes. Casetes de bàsquet
o de futbol. Vendes de creps
c.4) Risc Mínim cobertura de 60.000 € i recomanada fins a 100.000 €
o superior en les activitats tipificades o similars:
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Pesques mecàniques, tirs d'anelles o de cordes. Pesques infantils
i/o mecàniques tant per a infants com per a adults. Vendes de
llaminadures, fruits secs i gelats,. Vendes de globus, parades de
bingo, parades de jocs d'atzar i tómboles. I en general, les parades
que no tinguin elements mecànics ni de conservació ni de
preparació.
Per algunes activitats molt reduïdes i de risc mínim (com poden
ser venda ambulant de globus i similars), l'Ajuntament podrà fixar
discrecionalment fiances inferiors als imports establerts en aquesta
ordenança
d) Certificat de seguretat de les instal·lacions subscrit per tècnic
competent i visat pel Col·legi Oficial Professional, i que garanteixi
que el projecte de les instal·lacions ha estat proveït dels dispositius de seguretat suficients.
e) Fotocòpia del DNI del titular sol·licitant de l'autorització.
f) Llista de tarifes i relació de preus a aplicar durant el seu
funcionament dins la fira d'atraccions
g) Certificació de l'alta en l'Impost sobre activitats econòmiques
h) Documentació acreditativa conforme el titular de l'activitat està
cotitzant a la Seguretat Social en el Règim general i/o especial de la
Seguretat Social
i) En cas que es tracti d'activitats que impliquin la manipulació
d'aliments, caldrà aportar el carnet de manipulador preceptiu, bé
del titular o bé de la persona que efectuï les tasques de manipulació o preparació de productes alimentosos.
j) Original o còpia autenticada de la carta de pagament acreditativa d'haver dipositat una fiança provisional per tal de garantir
la reposició a l'estat inicial de la zona ocupada i la seva neteja o
qualsevol altre imprevist que pugui sorgir durant el transcurs de
la fira o en finalitzar aquesta i que en sigui responsable el titular de
la instal·lació autoritzada d'acord amb els següents barems en
funció del seus riscs, assenyalats al punt b) d'aquest apartat:
Risc Alt:
600 €
Rics Mitjà:
300 €
Risc Baix:
150 €
Risc Mínim
100 €
S’ha eliminat apartat k)
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Article 3
Les associacions de firaires, dins el termini establert per a la
presentació de sol·licituds podran formular proposta de col·laboració per a la organització de l’activitat firal, sempre i quan
acreditin com a requisit de solvència tècnica, haver col·laborat en
la organització d’activitats firals de característiques similars amb
municipis de més de 30.000 habitants com a mínim durant dos
anualitats.
Presentaran en sobre tancat proposta econòmica del cànon ofert a
l’Ajuntament. L’Ajuntament fixarà anualment el cànon a satisfer,
que haurà de ser millorat a l’alça per les propostes presentades.
La mesa de valoració prevista a l’article 5è, efectuarà proposta a
favor de l’entitat que hagi presentat l’oferta més favorable, en cas
de que es produeixin concurrència.
L’entitat adjudicatària estarà obligada a la signatura del corresponent conveni de col·laboració on s’establiran les obligacions de
les parts i s’obligarà a:
Gestionar i distribuir l’espai de fira per a ser ocupat amb
atraccions firals segons els requisits tècnics descrits en aquesta ordenança. La seva proposta haurà de ser refrendada per l’Ajuntament.
Vetllar perquè tots els propietaris d’atraccions que s’instal·lin
aportin la documentació requerida en l’article 2 d’aquesta
ordenança.
Aportar, abans de l’inici de la fira, la documentació tècnica justificativa que les atraccions han passat les revisions elèctriques i de
seguretat (implantació). Les atraccions que no hagin complert, no
podran funcional i hauran de desmuntar, llevat que corregeixin les
deficiències, cosa que haurà de ser certificat pel mateix tècnic.
Dipositar original o còpia autenticada de la carta de pagament
acreditativa d’haver dipositat una fiança provisional global per tal
de garantir la reposició a l’estat inicial de la zona ocupada i la seva
neteja o qualsevol altre imprevist que pugi sorgir durant el
transcurs de la fira o en finalitzar aquesta. L’adjudicatari es fa
responsable de la totalitat de la instal·lació, sense perjudici que
pugui revertir en un o varis propietaris d’atraccions les possibles
retencions de la fiança.
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Justificar l’ingrés de la fiança de 15.000 euros per la totalitat de
l’espai ocupat per la fira.
Garantir que compleixen amb els criteris d’experiència mínima
establerta a l’article 5 è.
Vetllar per contemplar la màxima representativitat possible en
quan a tipologia d’instal·lacions i, per tant, evitant la duplicitat
d’un mateix tipus d’atracció. Només podrà contemplar-se aquesta
possibilitat de duplicitat sempre i quant totes les diferents tipologies hi siguin representades i l’espai disponible ho permeti.
Abonar la quantitat per la que s’adjudiqui corresponent en
concepte d’aprofitament especial.
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, que tindrà
caràcter subsidiària a les dels firaires, l’import de la qual es fixarà
al conveni corresponent.
En cas de no presentar-se cap sol·licitud per part de les entitats
jurídiques (associacions de firaires), es seguirà amb la tramitació
de les sol·licituds individuals.
Article 4.
Les sol·licituds de llicència per a l’exercici d’activitats recreatives
firals hauran de complir com a mínim els requisits tècnics de
l’activitat que es detallen dins aquesta ordenança i, l’autorització,
si s’escau per a la cessió de dades de caràcter personal pel cas que
la fira sigui organitzada en col·laboració amb una associació.
Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà, i avaluarà la suficiència i validesa de la documentació presentada. Les sol·licituds
de llicència que no reuneixin aquests requisits mínims seran
requerides per esmenar en un termini màxim de 10 dies les seves
deficiències.
En cas de no fer-ho, es procedirà a arxivar-les sense efectes,
d'acord amb el que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 5
Les sol·licituds que hagin estat admeses per complir els requisits

Administració Local Ajuntaments

Núm. 91 – 13 de maig de 2010

Pág. 112

mínims establerts, seran puntuades segons el següent barem, en el
cas que hi hagi hagut concurrència de diferents sol·licituds per una
mateixa ubicació:
1.- Per cada any d’experiència en instal·lació d’una parada de
característiques similars, amb autorització: 1 punt per any
autoritzat i instal·lat amb un màxim de 10 punts.
2.- Pel grau d'innovació que ofereix l'atracció: fins a 4 punts, a
desglossar:
Aspectes nous que poden representar una innovació respecte dels
elements parcials de la parada: fins a 2 punts màxim.
Parades novedoses o de nova tipologia, no coincidents fins ara
amb les existents a Blanes: fins a 4 punts màxim.
Es puntuarà per cada apartat que correspongui, fins a la puntuació
màxima esmentada de 4 punts
3.- Per la qualitat recreativa del projecte presentat, degudament
exposada i justificada: fins a 4 punts
4.- Per la qualitat tècnica del projecte presentat: fins a 4 punts.
5.- Pel nivell de cobertura de responsabilitat civil superior al
mínim exigit pel tipus d'atracció de què es tracti: fins a 4 punts.
L'avaluació i puntuació de les diferents sol·licituds concurrents
l'efectuarà abans del 30 d'abril de l'any en què té lloc l'esdeveniment la Mesa de Valoració, que es reunirà amb els membres
constitutius següents:
Tinent d'alcalde de l'Àrea de Govern
Regidor de l'Àrea de Fires i Festes
Tècnics dels següents Departaments: Enginyeria, Serveis Jurídics,
Fires i Festes, Hisenda i Policia Local
Un cop puntuades les sol·licituds, s'efectuarà la proposta de
parcel·lació i adjudicació definitiva, que serà aprovada per la Junta
de Govern Local.
Article 6
Les sol·licituds inicialment rebutjades en la proposta d'adju-dicació
original i les presentades fora de termini quedaran en llista
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d'espera en funció de l'ordre de puntuació assignada, pel cas que
l'adjudicatari renunciés a la llicència o de qualsevol altra manera
no arribés a exercir l'activitat projectada.
Article 7
Una vegada efectuada la valoració de les sol·licituds i aprovades
les autoritzacions per l'òrgan pertinent, es notificaran als interessats, en el termini de 10 dies, amb indicació del tipus d'atracció
autoritzada, ubicació física, període en què es desenvoluparà
l'ocupació, quotes a pagar i termini de pagament, condicionants i
paràmetres tècnics a les llicències atorgades.
En el cas de la Fira que s'instal·la amb motiu de la Festa Major de
Blanes, aquestes notificacions les hauran de recollir els interessats
a les oficines municipals durant els dies del 23 al 28 de maig de
l'any en què té lloc l'esdeveniment . Per tal de poder retirar
l'autorització pertinent, caldrà dipositar la corresponent fiança
segons el tipus de cada parada.
Tot això sotmès al que disposa l'article 5 de la Llei 10/1990, de 15
de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics. (DOGC 1308, de 22.06.1990) i pel Reglament
General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives,
RD 2816 de 27 d'agost, i rectificacions addicionals vigents
Article 8
Contra les resolucions adoptades els interessats podran presentar
els recursos davant l'administració corresponent, d'acord amb el
que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició Derogatòria
Queden derogades totes les disposicions municipals que s'oposin
al que s'estableix en aquesta ordenança.
Disposició Final
Aquesta ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en
vigor als vint dies naturals de la seva publicació íntegra al BOP.
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ANNEX I
NORMES GENERALS I REQUISITS TÈCNICS DE LES ACTIVITATS RECREATIVES FIRALS
Article 1
Aquesta ordenança té per objecte la regulació de les normes
tècniques i de gestió que han de regir les autoritzacions per a
l'exercici d'activitats recreatives firals i d'ocupació de la via pública
o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions durant la Fira d'atraccions en les festivitats
o celebracions tradicionals que en el transcurs de l'any es puguin
desenvolupar en el terme municipal de Blanes.
Article 2
Per a cada exercici els Serveis Tècnics Municipals o el Departament
actuant confeccionaran amb antelació suficient el projecte de parc
firal, que estarà constituït pels plànols topogràfics o de distribució
dels terrenys disponibles per al seu aprofitament i especificaran els
diferents usos a què s'hagi de destinar cada zona del recinte firal
Aquesta documentació es presentarà a la Junta de Govern Local
per a la seva aprovació.
Article 3
Es permetrà exclusivament una sola activitat per cada parcel·la.
Els titulars autoritzats només podran ocupar les parcel·les que els
hagin estat concedides.
En llur superfície s'hauran de situar, no només les instal·lacions
pròpiament dites, sinó també les taquilles de venda de tiquets i els
materials i estris que calguin per a l'activitat, i evitaran que els vols
de les instal·lacions o el funcionament de les atraccions envaeixin
l'espai destinat a pas públic o el pertanyent a una altra parcel·la,
segons plànols de distribució i cotes proposat.
Article 4
El termini d'explotació de les parcel·les serà el que vingui
especificat en l'autorització corresponent.
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Tres dies abans de la data d'inici de la Fira corresponent, els
titulars de les autoritzacions emeses comunicaran a l'Ajuntament
la finalització de la instal·lació a fi de ser avaluada i inspeccionada,
per obtenir l'acta de posada en marxa de l'activitat
La inspecció a efectuar avaluarà obligatòriament:
Emplaçament i característiques tècniques de l'activitat respecte de
la seva ubicació en el recinte firal.
Compliment del vigent reglament electrotècnic de baixa tensió pel
que fa a les diferents formes d'alimentació i subministrament
elèctric de les instal·lacions
El correcte muntatge de les estructures, el seu assentament, el seu
funcionament per a la seguretat dels usuaris i treballadors i
l'adopció de les mesures de seguretat pertinents.
La correcta connexió de les xarxes municipals d'aigua potable i
clavegueram de l'activitat i les residències mòbils i autocaravanes
dels titulars, si és el cas, que serà comprovada per l'empresa
concessionària.
L'Ajuntament podrà valer-se, en les seves actuacions de control
previ, tant dels seus propis serveis com d'entitats col·laboradores
de l'Administració o gabinets d'enginyeria professionals .
Si l'informe de control inicial és favorable, quedarà autoritzada la
posada en marxa de l'atracció firal.
Si és desfavorable, es requerirà l'interessat perquè esmeni els
defectes, quedarà en suspens l'autorització i l'Ajuntament requerirà la correcció de les deficiències detectades. Aquesta correcció
haurà el titular de la instal·lació l'haurà de comunicar i restarà
subjecta a una nova visita de verificació i control.
En el cas que el requeriment d'esmena sigui desatès s'ordenarà el
desallotjament de l'atracció abans del començament de les fires i es
podrà adjudicar l'autorització successivament als següents interessats en llista d'espera que estiguin disposats a parar i compleixin els requisits tècnics i fiscals de l'activitat.
Acabat el període autoritzat per l'explotació firal, en un termini
màxim de tres dies, totes les instal·lacions hauran de ser desmuntades i retirades, i hauran e deixar net d'escombraries i materials
el lloc ocupat.
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L'Ajuntament verificarà mitjançant visita d'inspecció aquest fet i, si
l'acta d'inspecció és favorable, s'iniciaran els tràmits per a la
devolució de la fiança dipositada.
Similarment, l'Ajuntament també podrà valer-se, en les seves
actuacions de control posterior, tant dels seus propis serveis com
d'entitats col·laboradores de l'Administració o gabinets d'enginyeria professionals .
No s'autoritzarà el muntatge de cap instal·lació abans del període
que cada any es fixi, el qual haurà de ser suficient per a la realització material de les instal·lacions i la seva posterior inspecció.
Article 5
Els titulars i propietaris d'atraccions als quals s'hagi autoritzat
l'ocupació durant el període de les fires, estaran obligats a:
a) Complir les obligacions fiscals respecte al municipi, Comunitat
Autònoma i Hisenda de l'Estat.
b) Complir tots els punts compresos en l'autorització municipal i
en el projecte tècnic presentat en el seu moment.
c) Complir estrictament la normativa de seguretat i higiene del
treball, amb el benentès que s'haurà de tenir assegurat el personal
empleat o ocupat en la instal·lació o servei de què es tracti
d) Respondre de les obligacions que, respecte dels seus treballadors o qualsevol altra entitat pública o privada, tingui el titular,
sense que en cap cas no recaigui sobre l'administració municipal
responsabilitat al respecte.
e) Observar totes les disposicions dicti l'Ajuntament en ordre al
millor desenvolupament de la Fira, fins i tot la variació de la
situació de les instal·lacions dintre de la parcel·la si alguna raó de
força major apreciada per l'Ajuntament ho aconsellés.
f) Respectar l'horari de funcionament de la Fira que determini
l'autoritat municipal i el nivell de sonorització megafònica que
s'estableixi segons les Ordenances Municipals de Policia i Bon
Govern i a l'art. 394 a) del P.G.O.U, que estableix que els nivells
sonors màxims admissibles interiors als habitatges afectats per
activitats no superaran els 30 dBA entre les 22 h i les 8 h als
habitatges confrontants. Per la qual cosa s'han d'adoptar mesures
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correctores oportunes proposades als projectes o a adoptar durant
el decurs del funcionament de l'activitat.
g) Desmuntar en acabar la Fira, i en el termini màxim dels tres dies
següents, totes les instal·lacions, retirar-les del recinte i deixar
aquest net d'escombraries i materials.
h) Desmuntar i retirar immediatament les instal·lacions realitzades sense l'autorització pertinent o bé les que estiguin ocupant
una major superfície o amb una activitat diferent de l'autoritzada,
o per la col·locació d'instal·lacions en virtut de divisió, agrupació,
traspàs o cessió en qualsevol forma de parcel·les, o haver ocupat
sense haver efectuat el pagament de les taxes requerides abans de
l'ocupació.
i) Protegir i aïllar del públic els generadors, grups electrògens i
fonts d'alimentació elèctrica diverses amb els sistemes de protecció
pertinents, havent de prevenir fuites de líquids i havent d'aïllar
acústicament els mateixos
j) Mostrar en qualsevol moment als funcionaris de l'Administració
la documentació acreditativa del compliment de les obligacions
que es derivin de l'autorització.
k) Tenir visible l'autorització municipal en tot moment
l) Obligació de complir la legislació de política lingüística i de
consumidors i usuaris en matèria d'ús preceptiu del català en la
senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix; els
documents d'oferta de servei i les informacions pertinents per al
consum i l'ús dels béns, els productes i els serveis, que l'establiment ofereixi, especialment pel que fa a les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i seguretat
dels usuaris i consumidors.
m) La resta de disposicions contingudes en les autoritzacions i en
el que estableixen els articles 127 i 128 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals.
n) Obligació de protegir els usuaris i públic amb elements de
protecció de les seves instal·lacions en cas de vol d'aparells
mitjançant tanques i indicacions, etc.
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En el cas d'activitats amb serveis de menjars i begudes, llaminadures i altres consumibles, a més dels apartats anteriors, hauran
de:
o) Tenir a la vista del públic la llista de preus de productes o serveis, degudament segellada per l'organisme competent, ajustades
a les disposicions en vigor. Quan es tracti de bars o restaurants,
aquestes llistes hauran d'especificar els preus en la barra i en les
taules.
p) Hauran de disposar de recipients de suficient mida per dipositar tots els residus i escombraries que produeixin, que els
retiraran els serveis de neteja.
q) Es faran responsables de mantenir constantment netes les
instal·lacions i llocs destinats al públic.
L'Ajuntament donarà compte al Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya de les autoritzacions referents a aquests
establiments per al seu control sanitari i efectes oportuns.
Article 6
Està expressament prohibit:
a. Instal·lar elements no autoritzats a la llicència corresponent
b. Estacionar vehicles, descarregar o iniciar l'assentament d'aquests
abans d'haver obtingut l'oportuna autorització.
c. Instal·lar més d'una atracció o activitat en cada parcel·la
adjudicada, l'agrupament d'aquestes i el seu traspàs o cessió dels
terrenys autoritzats.
d. Destinar les parcel·les adjudicades a un ús distint al previst en el
plànol oficial o al de l'espècie autoritzada o vendre altres articles
diferents dels autoritzats.
e. Ocupar major superfície de la que ha estat autoritzada. Seran
objecte d'immediat desmuntatge les instal·lacions que ocupin zona
aèria que sobrepassi els límits de la parcel·la autoritzada, tant si
envaeix l'espai aeri de la zona del públic com si ho fa respecte de la
instal·lació o instal·lacions contigües.
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f. Modificar l'emplaçament de l'activitat una vegada verificada la
situació autoritzada pels serveis tècnics o per les inspeccions
corresponents.
g. Mantenir en el recinte firal i en la zona d'aparcament establerta,
elements distints als de l'atracció que s'hagin utilitzat per al trasllat
de l'activitat, els quals s'hauran de col·locar fora del recinte firal.
h. Ocupar els carrers interiors del parc firal amb qualsevol tipus
d'activitat o publicitat no autoritzada.
i. L'exercici de les activitats o atraccions que utilitzin animals dins
o fora de l'espectacle. La constatació per part de l'Ajuntament
d'aquest fet determinarà la revocació automàtica de l'autorització,
amb pèrdua de la fiança i obligació de desallotjament immediat
sense perjudici de l'exigència de la resta de responsabilitats administratives i penals que correspongui.
Article 7
7.1. Degut a que la Fira és una activitat temporal breu o de curta
durada, el procediment sancionador que s'estableix ha de ser
necessàriament expeditiu, única forma que permet corregir de
manera operativa les faltes que poguessin cometre's pels titulars
propietaris de les atraccions o instal·lacions, en el recinte firal. A
aquest respecte s'entén per:
a) Faltes lleus
- La falta de cortesia, per primera vegada amb els usuaris.
- L'excés d'ocupació detectada en primera instància.
- No exposar a la vista les tarifes i preus.
- No exposar l'autorització municipal
- Qualsevol altra incidència que no estigui qualificada com a greu
o molt greu.
- Venda de productes no previstos en l'autorització.
Les faltes lleus es podran sancionar pel simple advertiment, i es
podrà, a més a més, imposar una multa de fins a 151 Euros i el
decomís de la mercaderia en venda.
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b) Faltes greus
- La reincidència o reiteració en la comissió de faltes lleus.
- L'incompliment total o parcial de les obligacions i/o prohibicions
d'aquesta ordenança
- No exposar l’aforament màxim de l'atracció
- Alterar o canviar les tarifes de preus presentades en la documentació base per obtenir la llicència
- No efectuar el muntatge i/o desmuntatge de les instal·lacions
dins els terminis màxims fixats
- La prestació irregular del servei, tal com falta de neteja de les
instal·lacions o dels elements propis de l'activitat, etc.
- Abocar aigües residuals i deixalles tant a l'entorn de la pròpia
atracció com en el de les residències mòbils i autocaravanes, si és el
cas.
- La desobediència a les disposicions o acords municipals
Les faltes greus es podran sancionar amb multes de 301 Euros i
podran originar l'anul·lació de la llicència o autorització. Es podrà
clausurar la instal·lació i confiscar els elements de l'atracció per a
garantir el compliment de la sanció.
c) Faltes molt greus
- La reincidència o reiteració en la comissió de faltes greus.
- La desobediència a l'autoritat.
- Incitar o fomentar la violència, atemptar contra la dignitat
humana o conculcar els drets fonamentals de les persones.
- Impedir o dificultar l'ocupació i el lliure accés i utilització de les
boques de reg i incendis, registres de xarxes de serveis, etc.
- Impedir o dificultar el lliure accés a edificis públics, comercials o
habitatges particulars amb qualsevol element de l'atracció o de la
residència mòbil.
- No respectar els carrers interiors entre les parcel·les.

Administració Local Ajuntaments

Núm. 91 – 13 de maig de 2010

Pág. 121

- L'ocupació de zona aèria que sobrepassi els límits de la parcel·la
adjudicada, tant si envaeix l'espai aeri de la zona de públic, com si
ho fa de la instal·lació o instal·lacions contigües.
- La manca d'higiene o neteja denunciada per les administracions
competents.
- Incomplir els requisits físics per accedir a l'activitat (pes, edat,
alçada) exposats en el projecte de legalització.
- Superar l'aforament màxim permès.
- La manca de seguretat de les instal·lacions.
- Fuites i malfunció dels grups electrògens o fonts d'alimentació
elèctrica.
- L'ocupació amb aparells mecànics, instal·lacions diverses, etc.
dels quals es derivin riscs per a les persones o les coses.
- L'ocupació de les parcel·les amb més d'una atracció, tant pròpia
com subarrendada o cedida, o amb atracció distinta a l'autoritzada
per l'Ajuntament.
- Haver retirat o no disposar dels elements de seguretat activa i
passiva contra incendis aprovats a l'autorització.
Les faltes molt greus es podran sancionar amb multa de 451 Euros
i el tancament de la instal·lació amb l'obligació de retirar-la en el
termini que s'indiqui, s'anul·larà l'autorització concedida i es
procedirà, en cas que l'interessat no ho faci, a la retirada per part
dels serveis competents municipals a costa de l'obligat, que haurà
de pagar les taxes corresponents pel dipòsit dels elements durant
el temps que romanguin en els magatzems municipals i sense que,
en cap cas, pugui ser responsable l'Ajuntament dels desperfectes o
pèrdues que es puguin produir, sense perjudici de les actuacions
judicials que l'Ajuntament pugui emprendre
7.2. En els cinc anys següents podrà no concedir-se l'ocupació de
terrenys de la Fira a aquelles persones que hagin incorregut en
alguna falta molt greu.
7.3. Per les mateixes raons que les esmentades en el paràgraf
primer d'aquesta base, els serveis municipals retiraran del recinte
de la Fira les instal·lacions que s'hi col·loquin sense autorització,
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s'intervindran els estris, mercaderies o elements de tracció o treball
i es decomissaran les mercaderies no autoritzades o respecte a les
que no es presenti l'oportú justificant del pagament de les taxes.
7.4. Igualment, la Policia Local o els serveis competents procediran
a la requisa del material que s'hagi assentat indegudament en el
recinte firal i els seus confins, així com els estris i mercaderies que
estiguessin a la venda sense llicència, que dipositarà en els
magatzems municipals
7.5. La Policia Local, degudament coordinada amb els serveis
tècnics i el personal inspector, que l'assessorarà permanentment,
vigilarà per evitar situacions anòmales i actuarà en conseqüència.
7.6. Davant situacions imprevistes no recollides en el present
règim sancionador i que puguin comportar situacions de riscos
diversos, anomalies, malfuncions i alteracions en general del
correcte desenvolupament de les activitats firals, l’Alcalde podrà,
en virtut de les disposicions legals en matèria de competència dels
ens locals i dins les seves atribucions, adoptar les mesures cautelars que salvaguardin l'interès general i la seguretat de les persones.
Article 8
En tot allò no previst i en cas de dubte, l'Ajuntament dictarà les
mesures oportunes per al correcte desenvolupament de les autoritzacions i podrà disposar el que consideri convenient en ordre al
normal desenvolupament de la fira.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per a la temporada 2010 i atès el tràmit administratiu al qual resta
subjecta aquesta normativa municipal per a la seva aprovació, el
termini previst a l'article 2 de l'Ordenança de dos mesos d'antelació per presentar les sol·licituds, resta fixat fins al 30 de maig
d'aquest any .
DISPOSICIÓ FINAL
Per tot allò que no prevegin aquestes ordenances, hom s'atendrà
al que estableixin les ordenances i altres normes vigents aplicables
de la legislació de l'Estat, de la Reguladora de les Hisendes Locals,
de les aprovades per la Generalitat de Catalunya i de les dictades
per l'Ajuntament de Blanes i, en especial, al Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i local de Catalunya.
El que es fa públic per al coneixement en general.
Blanes, 13 de maig de 2010
Josep Trias i Figueras
Alcalde
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Núm. 6746
AJUNTAMENT DE CABANELLES
Edicte sobre informació pública de sol∙licitud d’una llicència d’obres en
sòl no urbanitzable
En JOSEP BOSCH i RUSTULLET, ha presentat sol·licitud de
llicència d’obres en sòl no urbanitzable, (modificació de projecte),
per a reconstrucció i ampliació de la masia “Cal Pollastre” d’Espinavessa d’aquest terme municipal.
De conformitat amb l’article 50.1 del Decret Legislatiu 1/2005, text
refós de la Llei d’urbanisme, l’expedient se sotmet a informació
pública pel termini de vint dies, i es podrà consultar a la Secretaria
de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 17 a 19 hores i el
dissabte de 10 a 12 hores.
Cabanelles, 21 d’abril de 2010
Joaquim Gummà i Roura
Alcalde
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