Decret núm. 209/16

Anna Magem Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà,
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr...., mitjançant la
instal·lació d’una creperia de 8x2,5 m durant els dies de les Festes d’Agost de 2016, del
19 al 24 de juliol.
HE RESOLT:
PRIMER.- Autoritzar les ocupacions sol·licitades durant els dies de les Festes d’Agost de
2016, del 19 al 24 d’agost, al camí de Vall-llossera, amb indicació de la garantia que
haurà de dipositar i ubicació de l’atracció:
...

12 €

...

SEGON.- Notificar la present resolució als sol·licitants, requerint-los per tal que dipositin a
les oficines municipals la garantia detallada al punt primer, com a condició necessària per
a l’autorització esmentada, tenint en compte que l’haver dipositat la fiança li dóna
reserva de lloc, mentre que si no diposita la fiança es considera que no teniu
previst efectuar la instal·lació sol·licitada.
Els sol·licitants, un cop efectuada l’ocupació del domini públic, hauran de satisfer la
quantitat que resulti de l’aplicació de l’ordenança número 24, reguladora de la taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, de la qual es
reprodueix l’article 6, tarifa primera, punt 2:
“Tarifa primera
...
2.- Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats
a tómboles, rifes, casetes de tir, vendes ràpides
(bars, xurreries) i similars.
-Per cada m2 o fracció i dia ............................................................................. 1,20
-Per cada m2 o fracció i dia amb dret de connexió a generador .................... 2,25
Els firaires que connectin la seva instal·lació a la presa de corrent facilitada per
l’Ajuntament es responsabilitzen de la seva connexió del bon estat dels cables
elèctrics i demés instal·lacions des de la seva atracció fins a l’entrada de la presa
de corrent, segons el Reglament de Baixa Tensió, apartat ITC-BT-40, d’instal·lacions
generadores de baixa tensió, declinant l’Ajuntament tota responsabilitat en aquest sentit.
La ubicació i horari de funcionament de les diferents parades autoritzades s’efectuarà
tenint en compte les indicacions que efectuï el personal de l'Ajuntament.

Els sol·licitants han d’estar donats d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent, donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i han
de tenir concertada una assegurança de responsabilitat civil per l’atracció que es
pretén instal·lar.

TERCER.- El sol·licitant haurà de complir el següent:
Reglament ( CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell
RD 381/1984
RD 140/2003
Normativa sanitària específica
RD 2507/1983, de 4 d’agost de 1983, pel qual s’aprova la reglamentació tècnicosanitària
per a l’elaboració i comercialització de masses fregides.
RD 2418/1978, de 19 de maig de 1978,pel qual s’aprova la reglamentació tècnico
sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de productes de confiteria, pastisseria,
brioixeria i rebosteria i les seves modificacions.
RD 1254/1991de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i altres productes de consum immediat
en els quals figuri l’ou com a ingredient.
Condicions tècnicosanitàries.
VENDA: Els productes s’hauran d’exposar a l’abast del consumidor degudament
protegits (vitrines)
INSTAL·LACIONS NO PERMANENTS PER A L’ELABORACIÓ A LA VIA PÚBLICA:
Caseta amb sostre i degudament defensada de les inclemències del temps, amb
separació de la part d’emmagatzematge de matèries primes i productes auxiliars de la de
la venda. Locals de fabricació i emmagatzematge adequats per al seu ús, separats
d’habitatges o locals on es dormi o el personal es faci el menjar. Locals aïllats de
qualsevol altre que no tingui la seva funció específica.
Si no disposen de presa d’aigua a la xarxa municipal, disposaran d’aigua potable amb
quantitat suficient per garantir una neteja correcta de les seves instal·lacions i els seus
utensilis, en dipòsits de material autoritzat, amb una capacitat mínima de 50 litres i aixeta
de sortida. Cal renovar-la tantes vegades com sigui possible per mantenir-la en constant
estat de potabilitat i neteja.
Disposaran d’un rentamans equipat convenientment.
Recipients, màquines i utensilis de materials que no alterin els característiques dels
productes ni la d’ells.
Superfície adequada per a l’elaboració, manipulació i volum de fabricació amb localització
aïllada de serveis higiènics i magatzem. No s’ha d’utilitzar la fusta per a les taules de
pastar ni per a les safates.

Parets revestides de rajola o materials rentables fins a una alçada mínima de 1,6 lineals.
La resta de parets i sostres es revestiran d’esmalt o pintura plàstica d’especial resistència
al rentat i a la calor.
Combustibles: Sòlid: si les masses estan en contacte amb els fums o gasos, aquests
hauran de ser de tal naturalesa que no puguin originar cap contaminació. Queda prohibit
utilitzar fustes que proporcionin olors o sabor desagradables o materials sòlids que
puguin dipositar sutja sobre la massa, així com materials de desfet que puguin despendre
substàncies tòxiques.
Líquid: Les masses no podran posar-se en contacte en cap cas, amb els fums i gasos de
la combustió.
Gasós.
El magatzem dels combustibles estarà perfectament aïllat de
d’emmagatzematge i elaboració de productes acabats i matèries primeres.
Zona destinada a vestidor.
Espai per a emmagatzemar productes i estris de la neteja.
S’haurà d’acreditar formació en manipulació d’aliments.

Balenyà, 22 d’agost de 2016
L’Alcaldessa,
Anna Magem i Marsó

Davant meu,
El secretari interventor

les

zones

