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I. ASPECTES GENERALS 
 
Clàusula 1a. Objecte 
 
L’objecte d’aquest procediment, és l’autorització d’ocupació privativa, de les parades del MERCAT 
NO SEDENTARI PERIÒDIC de Bonavista, senyalades al planol que consta a l’annex III d’aquestes 
bases, per la instal·lació de terrasses derivades de l’activitat dels establiments d’hostaleria i 
restauració que tinguin accès directe al mercadet. 
L’autorització s’atorga per als dies de mercadet, es a dir, diumenges en horari de 8:00 a 15:00 hores. 
 
Clàusula 2a. Finalitat 
 



 

 

La finalitat, oportunitat i conveniència de l’ocupació dels espais mitjançant aquesta autorització, 
consten a la documentació inclosa a l’expedient. 
 
Clàusula 3a. Descripció de les parades objecte d’aquest procediment. 
 
Les parades objecte d’aquest procediment son les senyalades al plànol que consta a l’annex III 
d’aquestes bases. 
 
L’espai de possible ocupació serà en trams de 2 metres o múltiples d’aquest, en paral·lel a façana, 
amb un màxim d’amplada de 3 metres. D’aquests últims s’haurà de restar l’establert a l’art.  6.1 punt 
tercer, de les condicions que han de regir les autoritzacions de l’ocupació de la via pública amb 
terrasses i similars dels Establiments d’hostaleria i restauració de Tarragona.   
 
Els espais han d’ésser destinats exclusivament a l’activitat objecte d’aquesta autorització, sempre 
amb subjecció a les condicions d’ús determinades a l’annex II d’aquestes bases. 
 
Els espais objecte d’aquesta autorització s’atorguen en l’estat d'ús actual, sent responsabilitat del 
licitador interessat la realització de les comprovacions oportunes per verificar la seva funcionalitat i 
legalitat segons l’activitat projectada. Al mateix temps, té l’obligació de conservar els espais 
existents, si resulta ésser autoritzat. 
 
Clàusula 4a. Règim jurídic 
 
La vinculació entre l’Ajuntament, ESPIMSA i l’autoritzat resta jurídicament circumscrita a una 
autorització administrativa de caràcter demanial, que faculta i habilita aquest últim per ocupar i 
utilitzar de forma privativa els bens de domini públic municipal identificats a la clàusula 3a., per a 
l’objecte detallat a la clàusula 1a, i en els termes previstos als articles 57.1 i següents del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
La autorització s’atorga salvant els drets de propietat i sense perjudici d’altri, i no implica cessió del 
domini públic ni de les facultats dominicals sobre l’espai públic. Així mateix, l’autoritzat s’obliga a 
utilitzar per si mateix l’espai objecte de l’autorització . 
 
L’autorització es regirà pel que disposen les presents bases, per l’ordenança reguladora de venda 
no sedentària del municipi de Tarragona, en tot allò que els hi sigui d’aplicació, per les Condicions 
per l’establiment de Terrasses de l’Ajuntament de Tarragona, pels documents que figuren a 
l’expedient d’autorització.  En el que no estigui previst s’estarà a la normativa que resulti d’aplicació.  
  
  
L’autoritzat resta vinculat i obligat a l’observança i estricte compliment de les prescripcions 
contingudes a la normativa assenyalada. 
 
El desconeixement d’allò previst en el règim normatiu aplicable a l’activitat en qualsevol dels seus 
termes no eximeix a l’autoritzat de l'obligació de complir-les. 
 
L’autoritzat reconeix que no té cap relació de dependència amb l’Ajuntament o ESPIMSA pel que fa 
a les activitats que presta, i per tant, aquests no assumiran la responsabilitat civil, fiscal, sanitària, 
mediambiental i de policia en general que es derivi de l’activitat. 
 
 
Clàusula 5ª. Finançament de l’activitat. 
 
Atès que aquesta autorització no produeix cap obligació de pagament a càrrec de l’Ajuntament ni 
d’ESPIMSA, es fa constar als efectes oportuns que aquests no estan obligat a tenir crèdit 
pressupostari disponible de cap classe per aquesta finalitat, ni contrau cap obligació per futurs 
exercicis. 
 



 

 

L’activitat s’exerceix a risc i ventura de l’autoritzat, el qual assumirà de forma exclusiva els riscos 
econòmics, així com la responsabilitat administrativa, tributària, civil, penal, laboral i de prevenció 
de riscos laborals, o de qualsevol ordre, que se’n derivi. 
 
L’atorgament de la titularitat de la parada/lot no assegura a l’adjudicatari cap mena de benefici, 
recaptació o rendiment mínim o concepte assimilable, ni se li atorgarà cap mena de subvenció, com 
tampoc s’avalaran les operacions de crèdit que pugui concertar l’adjudicatari per finançar 
l’explotació de l’autorització. 
 
L’autoritzat ha d’aportar tots els mitjans personals, materials, dotacions i equipaments exigits i 
necessaris pel bon fi i funcionament de l’activitat que justifica l’autorització, així com per la implícita 
obligació del manteniment dels béns.  
 
 
 
Clàusula 6a. Durada 
 
Les autoritzacions tindran una durada fins el 30 de juliol de 2026. 
 
Expirat el termini, l’autorització quedarà extingida i sense necessitat de previ avís o denúncia, amb 
els efectes que se’n deriven. Quan finalitzi l’autorització, i en el termini que s’ordeni a partir del dia 
següent al de la notificació d’aquesta o, en el seu cas, de l’acord d’extinció d’aquesta, el/la 
autoritzat/da haurà d’abandonar el bé de domini públic afecte a l’objecte autoritzat. En altre cas, 
l’Administració municipal podrà acordar executar per sí el llançament en via administrativa, de 
conformitat amb el s’estableix en el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals vigent. 
 
La persona autoritzada haurà de reintegrar l’espai objecte de dret d’ús en perfecte estat, sense que 
tingui dret a indemnització de cap mena per dit concepte, 
 
 
Clàusula 7a.  Tarifes 
 
El concessionari haurà d’abonar mensualment la tarifa corresponent a les despeses comunes 
generades, referents a despeses de manteniment, neteja, subministraments, personal i altres 
despeses comunes de funcionament. 
 
La tarifa inicial fixada serà en cada mercat la següent: 
 
Bonavista ........................................................... 0,64€ m2/dia 
 
Aquest import s’actualitzarà anualment d’acord amb els costos reals generats durant l’exercici, en 
relació als costos previstos.   
 
Els imports resultants seran aprovats en sessió del Consell d’Administració d’ESPIMSA i notificats 
als concessionaris 
 
Les despeses generals es liquidaran per part d’ESPIMSA o entitat que la succeeixi en la gestió 
dels Mercats i a les mateixes se’ls afegirà l’IVA corresponent. 
 
 
Clàusula 8a. Responsable del seguiment 
 
D’acord amb la disposició addicional segona de l’Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària 
al Municipi de Tarragona , l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA 
(ESPIMSA), mitjançant els seu òrgans competents, assumeix les competències previstes a l’art. 8, 
així com d’atorgar les autoritzacions descrites a l’article 11. 
 



 

 

 
II. REQUISITS DEL PROCEDIMENT 
 
Clàusula 9a. Procediment i tramitació 
 
El procediment per l’autorització de les parades, es durà a terme de conformitat amb l’establert a 
l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona, mitjançant un 
procediment que garanteixi els principis de publicitat, transparència i imparcialitat per la qual cosa 
s’obrirà un procediment amb criteris no discriminatoris, proporcionals, necessaris, clars inequívocs, 
senzills, objectius i predictibles.   
 
Tot el procediment per a l’adjudicació de la transmissió, fins a la proposta d’adjudicació, es tramitarà 
per l’ens de gestió directa del Mercat de venda no sedentària, (ESPIMSA). De conformitat amb l’Art. 
19.2 E. i la disposició addicional segona de l’ordenança 
 
L’aprovació d’aquestes bases i el contingut de les mateixes amb la resta de documents de 
l’expedient, es publicarà al perfil del contractant www.espimsa.cat. 
 
D’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals, l’autorització s’adjudica prèvia 
sol·licitud dels interessats. 
 
La presentació de la sol·licitud implica la declaració d’acceptació i sense reserves per part de 
l’adjudicatari d’haver reconegut i examinat els béns objecte de l’autorització, de tenir coneixement 
de totes les seves condicions físiques, i d’assumir la viabilitat econòmica i tècnica per a dur a terme 
l’activitat. 
 
            
Clàusula 10a. Requisits d’aptituds dels sol·licitants 
 
Estan facultades per obtenir l’autorització, les persones físiques, majors d’edat o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en Unió Temporal d’Empreses, amb personalitat 
jurídica i plena capacitat d'obrar, que siguin titulars d’un establiment d’hostaleria i restauració amb 
accés directe al mercadet del Bonavista i que compleixin els següents requisits:  
 
1. Reunir les condicions exigibles a l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària al Municipi 
de Tarragona 
 
2. No està incurs en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l’Administració o dels que 
preveu la legislació patrimonial 
 
3. No haver estat sancionat amb caràcter ferm per infracció molt greu o greu de les normes de 
comerç ambulant i de la normativa reguladora del producte ofert en els últims 5 anys, ni haver estat 
condemnat mitjançant sentència ferma per infraccions penals vinculades a l’exercici de la venda 
ambulant, com a titular, soci, treballador o familiar.  
 
4. Gaudir de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte de la concessió. 
 
5. Complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals 
 
6. 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. 

7. 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. 



 

 

8. Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, 
tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats. En aquest sentit, no es 
consideren empleats 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 treballadors autònoms si es 
donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social. 

9. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 € 
sobre la seva instal·lació i activitat per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i 
col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat, i en concret que cobreixi qualsevol 
mena de risc derivat de l’exercici de l’activitat d’hostaleria que es desenvolupi a la via pública i que 
contingui explícitament totes les isntal·lacions o aparells. 

10. Quan es tracti de venedors extracomunitaris, 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. 

11. Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin 
d’aplicació als productes que s’ofereixin a la venda. 

12. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i 
manipulació d’aliments, si escau, per a la venda d’aquests productes que ho requereixin. 

 
Clàusula 11a. Solvència econòmica 
La solvència econòmica s’acreditarà mitjançant un informe d’una institució financera. 
 
 
Clàusula 12a. Garanties 
 
Garantia definitiva 
 
Per a respondre de l’execució de l’autorització (cànon, penalitzacions, subministraments i danys, 
entre d’altres), s’haurà d’acreditar en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell 
en que hagués rebut el requeriment, la constitució d’una garantia definitiva. 
 
La garantia definitiva relativa al període d’explotació ascendirà al equivalent a dos mensualitats de 
la parada.  
 
De no donar compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, no s’atorgarà l’autorització 
sol·licitada. 
 
Per a ingressar la garantia, els licitadors es poden posar en contacte amb el departament comptable 
d'Espimsa. La devolució s’efectuarà en la forma i procediments determinat en la legislació vigent 
(articles 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP). 
 
La garantia definitiva es retornarà una vegada hagi transcorregut el termini de l’autorització,  sempre 
que la concessió s’hagi complert satisfactòriament, i sempre que no s’hagi resolt per causa 
imputable al concessionari. 
 
 
Clàusula 13a. Requisits de les sol·licituds 
 
a) Lloc i termini de presentació 
 
Les persones i/o empreses interessades podran presentaran les seves sol·licituds de dilluns a 
divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores, a les Oficines d'Espimsa (Passatge Cobos 4, 43001 
Tarragona). 



 

 

 
Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia següent a la publicació de les presents bases al 
perfil del contractant d’ESPIMSA i, com a mínim, amb 1 mes d’antelació a l’ocupació de la parada.  
 
 
b) Formalitats i documentació 
 
A la sol·licitud ha de figurar: 
 
-PARADA que es sol·licita 
-PERSONA INTERESSSADA 
-Identificació de l’establiment amb accés al mercadet de Bonavista del qual és titular. 
-Els metres quadrats que es volen ocupar. Segons l’establert a la base 3ª.  
 
S’acompanyarà la següent documentació: 
 
-Memòria descriptiva i tècnica de la proposta d’ocupació: Descripció i característiques tècniques del 
mobiliari, estructures d’aixopluc, complements, elements de delimitació, etc. d’acord amb els 
requeriments de l’annex II amb aportació de documentació gràfica i visual. 
-DECLARACIÓ RESPONSABLE (annex I ) 
-Data i signatura 
 
c) Examen de les sol·licituds 
 
Es verificarà, que la declaració responsable està signada vàlidament i que conté una declaració 
comprensiva del compliment de tots els requisits previs exigits per participar en el procediment.  
 
Si s’observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà als 
sol·licitants afectats perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies.  
 
Si transcorregut el termini atorgat, el sol·licitant no esmena les deficiències, se’l tindrà per desistit 
de la seva sol·licitud 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada es 
requerirà per tal que en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació es 
presenti la següent documentació: 
 
1) Persones jurídiques: 
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, 
que s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites en el 
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil aplicable. 
Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, a on constin les normes reguladores de la seva activitat, 
inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles dels Estats membres de la Comunitat Europea 
o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu es farà mitjançant l’acreditació en els 
Registres o presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del RGLCAP, en funció dels 
diferents contractes. 
 
2) Persones físiques 
En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional d’Identitat i, 
en el seu cas, l’escriptura d’apoderament legalitzada, o fotocòpia autenticada. 
 
La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea, 
es justificarà seguint el tenor literal previst a l'article 55 del TRLCSP. 
 



 

 

3) Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre. 
 
Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre mercantil. 
 
Si es tracta d’un poder per algun acte concret no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, 
d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil. La validació de poders es farà fins a 
tres dies abans d’aquell en què finalitzi el termini per presentar les ofertes. 
 
4) Documentació acreditativa de la solvència, econòmica, financera i tècnica o professional, 
conforme el que estableixen aquestes bases. 
 
5) Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social en la forma prevista als articles 13, 14, 15 i 16 RGLCAP. En cas que el licitador ho hagi 
autoritzat expressament a la declaració responsable, aquesta documentació s’obtindrà 
d’ofici. 
 
6) Acreditació de la modalitat organitzativa preventiva en matèria de prevenció de riscos laborals, 
en cas que resulti preceptiu 
 
7) Les persones estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa 
o indirecta puguin sorgir de la concessió, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 
 
8) Declaració o declaracions d'alta de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) en el supòsit en 
què la societat sigui subjecte passiu d’aquest impost; si la societat està inclosa en la matrícula del 
tribut, el justificant d'haver pagat el darrer dels exercicis, del qual hagi vençut el període de 
cobrament en voluntària, acompanyat d’una declaració responsable de no haver presentat la baixa 
de l’IAE. Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció, ha d’aportar una declaració responsable 
que ho acrediti. 
 
9) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
10) Justificant d’haver abonat l'import dels anuncis de licitació, en el seu cas. 
 
11) Tenir concertada una pòlissa d'assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil pels 
danys i/o perjudicis en el domini públic que es puguin produir a conseqüència de l'execució de 
l’activitat, en les condicions i quantia establerts.  
 
12) Llicència en vigor per l’exercici de l’activitat d’hostaleria o restauració. 
 
 
Els documents hauran de ser originals o còpies d’aquestes que tinguin caràcter d’autèntiques, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
Clàusula 14a. Adjudicació, notificació i publicació. 
 
L’adjudicació de l’autorització, en el seu cas,  es notificarà individualment a cada sol·licitant, amb 
indicació dels recursos que es poden interposar. Aquesta adjudicació es publicarà simultàniament 
al perfil del contractant. 
 
Clàusula 15a. Perfeccionament i formalització  
 
L’atorgament de la Transmissió es perfecciona amb la seva formalització, mitjançant document 
administratiu, que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document 
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.  
 



 

 

A partir d’aquest moment, l’adjudicatari i Espimsa queden obligats al seu compliment i els són 
d’aplicació les disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció. 
 
La formalització haurà d’efectuar-se no més tard dels 5 dies hàbils següents a comptar des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació. 
 
En el cas que no es pugui formalitzar l’autorització en el termini assenyalat per causes imputables 
a l’adjudicatari, aquest perdrà la fiança. 
 
No podrà iniciar-se l’execució de l’autorització sense la prèvia formalització. 
 
 
. III. EXECUCIÓ 
 
Clàusula 16a. Inici i vigència 
 
Els efectes de l’adjudicació s’iniciaran l’endemà de la data de la seva formalització i serà vigent fins 
a la data de la finalització, moment en el qual revertirà l’espai a Espimsa, lliure de càrregues i en 
bon estat de conservació. 
 
 
Clàusula 17a. Execució 
 
L'execució de l’activitat que es realitzi a la parada adjudicada, s'efectuarà a risc i ventura de 
l’adjudicatari, que assumirà tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de la mateixa. 
 
Espimsa no l’assegura ni garanteix una recaptació o rendiment mínim.  
 
Espimsa no assumirà cap responsabilitat per la falta de pagament de l’adjudicatari amb proveïdors 
o altres. 
 
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar a Espimsa, o a les persones 
usuàries. A aquests efectes haurà de subscriure les pòlisses d’assegurances que siguin 
necessàries, a més de les previstes en aquest plec.  
 
L’adjudicatari serà responsable únic i exclusiu del compliment de totes les obligacions laborals 
legalment establertes en relació als seus treballadors, de les disposicions vigents en matèria de 
salaris, retencions i ingressos , seguretat social i de prevenció de riscos laborals conforme al que 
es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció aprovat per RD 39/1997, de 17 
de gener, així com les que es promulguin durant el termini de vigència de la concessió i de les seves 
pròrrogues, i haurà de justificar el seu compliment i observança cada vegada que sigui requerit. 
 
Així mateix resta obligat al compliment de les obligacions fiscals i tributàries i altres de caràcter 
governatiu o normatiu i a l’obtenció de totes aquelles altres autoritzacions administratives o 
equivalents que siguin pertinents d’acord amb la normativa vigent, de les quals en serà l’únic 
responsable. 
 
Espimsa no tindrà relació jurídica laboral ni d’altra índole amb el personal de l‘adjudicatari durant el 
termini de vigència de l’autorització, ni a la seva fi.  
 
Aquest personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari, per tant aquest tindrà tots els drets i 
deures inherents a la seva qualitat d’empresari, sense que en cap cas pugui al·legar-se cap dret per 
part del personal en relació amb Espimsa concedent, ni exigir-se a aquest responsabilitats de 
qualsevol classe, com a conseqüència de les obligacions existents entre l’adjudicatari i els seus 
empleats, inclòs en el supòsit de que els acomiadaments o mesures que adopti es basin en 
l’incompliment, interpretació o resolució de l’autorització. 
 



 

 

L’execució s'haurà de fer d'acord al que estableix el plec de clàusules, les prescripcions tècniques, 
l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al Municipi de Tarragona i les instruccions que 
per a la seva interpretació es donin a l’adjudicatari de l’autorització 
 
Clàusula 18a. Deures i drets del concessionari 
Les obligacions del concessionari són els que estan regulats en els arts. 21-22-23 i 24 de 
l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària al Municipi de Tarragona o normativa que el 
substitueixi. 
 
És obligació de l'usuari aportar i adscriure a la prestació de les activitats el mobiliari, maquinària, 
utensilis, existències o mercaderies, i aquells altres béns o recursos imprescindibles per a dur-les a 
terme, per a garantir-ne el seu bon fi i qualitat, així com el personal adequat i necessari; Espimsa 
no respon dels danys materials, les pèrdues, els robatoris, atracaments o furts d’aquests béns 
mobles aportats per l'usuari ni de les pertinences del seu personal. 
 
Clàusula 19a. Facultats d'Espimsa 
Espimsa disposa dels drets i potestats següents: 
� Rescatar l’autorització abans del seu venciment si ho justifiquen circumstàncies d'interès públic. 
Llevat que el rescat sigui motivat per dol o culpa del/la usuari/a, és procedent el rescabalament dels 
danys o la indemnització dels perjudicis, d'acord amb les normes vigents en aquells moments. En 
aquest supòsit, el/la usuari/a es compromet a abandonar i deixar lliures els espais en el termini  d'un 
mes, comptat a partir de la data de notificació de l'acord de rescat. En altre cas, perdrà 
automàticament el dret a rescabalament i indemnització previstos en l'apartat anterior. 
� Imposar al/a la usuari/a les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi comès, si 
escau. 
� Autoritzar les modificacions de l’autorització per raons d’interès públic. 
� La resta de facultats i drets correlatives a les obligacions del/la usuari/a en virtut de les clàusules 
d’aquestes bases i de la normativa aplicable. 
 
Clàusula 20a. Règim d’infraccions i sancions 
 
L'usuari serà responsable i podrà ésser sancionat tan per Espimsa, l’Ajuntament de Tarragona com 
per altres administracions competents per raó de la matèria, per qualsevol infracció prevista per 
l’ordenament jurídic que tingui relació directa o indirecta amb l’execució de les activitats incloses en 
la Transmissió. 
 
En cas que l'usuari incompleixi el seus deures i/o obligacions, s’obrirà un període d’actuacions 
prèvies, donarà audiència a l'usuari i li concedirà un termini màxim d’un mes perquè esmeni els seus 
incompliments, sense perjudici que la corporació pugui adoptar, si escau, aquelles mesures 
cautelars que consideri pertinents. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi esmenat l’incompliment, Espimsa podrà iniciar el 
procediment sancionador corresponent, d’acord amb el quadre d’infraccions establert en els arts. 
25-26-27-28-29-30 i 31 de l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària del Municipi de 
Tarragona sobre el domini públic i a l’art 15 de les Condicions que han de regir les autoritzacions 
de l’ocupació de la via pública amb terrasses i similars dels Establiments d’hostaleria i restauració 
de Tarragona. 
 
Clàusula 21a. Extinció i revocació de les autoritzacions  
 
El previst en l’Art. 20 l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària al Municipi de Tarragona i 
la resta de causes previstes a la legislació que és d’aplicació. 
 
Clàusula 22a. Transmissions de les autoritzacions 
 



 

 

Aquestes autoritzacions van lligades a la titularitat de l’activitat dels establiments d’hostaleria i 
restauració amb accés directe al mercadet de Bonavista, per tant la seva transmissió només ho pot 
ser a persones titulars d’aquestes activitats. 
 
El procediment de transmissió és el previst a l’art. 19 de l'Ordenança Reguladora de la venda no 
sedentària en el Municipi  de Tarragona. 
 
Clàusula 23a. Prerrogatives de l’administració  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i al RPEL, Espimsa 
té les prerrogatives d’interpretar l’autorització, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-la per raons d’interès públic, suspendre la seva execució, i acordar-ne la resolució i els 
seus efectes. 
 
Així mateix, Espimsa té la potestat d’inspeccionar en tot moment els béns objecte d'autorització, les 
instal·lacions, d’acord amb l’article 61 del RPEL. 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX I  
M O D E L  DE  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE REQUISITS PER 
EXERCIR L’ACTIVITAT I D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I 
AMB LA SEGURETAT SOCIAL 
 
En/Na ..................................................................................................................., amb DNI 
núm......................................., en nom propi, o com a representant de 
l’empresa.........................................................., amb domicili a ................................. carrer 
....................................... i codi d’Identificació Fiscal núm. .................................... 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
1.- Que l’empresa que represento compleix els requisits per exercir l’activitat, recollits a la clàusula 
10 d’aquest Plec, que disposarà de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat, i 
que mantindrà el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització. 
 
2.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
 
 
Així mateix, respecte a l'obtenció directa, per part d'ESPIMSA, de la informació sobre el 
compliment de les obligacions de l'empresa a la que represento amb l'Administració Tributària i la 
Seguretat Social: 
� NO autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i 
l'Agència 
Tributaria. 
� SI autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i 
l'Agència 
Tributaria 
I perquè tingui efectes en l’expedient de Patrimoni de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, signo la 
present declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa, a 
.......................... 
(Segell) 
 



 

 

Signat........................................................... 
Tarragona,.................................................... 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II  
 
 

 
CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LES AUTORITZACIONS. 
 
 

Serà d’aplicació el regulat a les condicions que han de regir les autoritzacions de l’ocupació de la 
via pública amb terrasses i similars dels Establiments d’hostaleria i restauració de Tarragona, en tot 
el que sigui aplicable, i en concret:  

 
- L’article 6, referent a les condicions de les ocupacions. 

 
- L’art 7, pel que fa a la Neteja i decorum. 

 
- L’art.9 pel que fa a la publicitat. 

 
- L’art. 10, que regula Altres condicions 

 
- L’art. 11, pel que fa als usos de l’ocupació. 

 
- L’art. 14.1 que regula els criteris estètics. 

 
- L’art. 15, pel que fa al règim sancionador. 

 
- L’annex I: descripció i característiques tècniques del mobiliari, estructures d’aixopluc, 

tarimes, complements, elements de delimitació, etc. 
 

- L’annex II: descripció i requeriments tècnics dels sistemes d’enllumenament, climatització, 
sonorització, etc. 
 

En el cas de tancaments formats per elements tèxtils, tals com carpes, seran nivell T2 conforme a 
la norma UNE-EN 15619:2014 “ teixits recoberts de cautxú plàstic. Seguretat de les estructures 
temporals (tendes). Especificacions dels teixits recoberts destinats a tendes i estructures similars” 
o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN 13501-1-2007. 
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