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D E C R E T
Exp. 591/2017.- És costum a Catalunya, amb motiu de la festa tradicional de Tots
Sants, celebrar en família una pràctica gastronòmica lligada a productes típics de la
tardor, com és la castanyada. Aquest fet, estès a l’àmbit ciutadà i a l’espai públic,
empeny l’Ajuntament de Tarragona a regular la instal·lació dels punts de cocció i venda
de castanyes a la via pública de la ciutat, d’acord amb la relació d’ubicacions,
condicions, procediment i terminis que s’indiquen a continuació:
a) PUNTS DE COCCIÓ I VENDA DE CASTANYES: UBICACIONS
PARADES UBICACIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rambla Nova, 113 amb el carrer de l’Enginyer Cabestany (coca central)
Cr. de Cristòfor Colom, 1 cruïlla Rambla Nova
Rambla Nova, 103 cruïlla amb el carrer de Rovira i Virgili
Rambla Nova, 95 cruïlla amb el carrer d'Ixart
Rambla Nova, 86 cruïlla amb el carrer de Cañellas
Rambla Nova, 36 cruïlla amb el carrer d'Adrià
Passeig de les Palmeres (antic mirador)
Cr. de Lleida, 2 (costat de Correus)
Av. Prat de la Riba, 20 cruïlla amb l’av. de Ramón y Cajal
Cr. de la Unió, 56 a l’altura de la plaça de Prim
Plaça de Verdaguer, a l’altura del núm. 1
Cr. Comte de Rius, 17 cruïlla carrer d'August
Plaça dels Sedassos, a l’altura del núm. 11
Cr. de la Merceria, 2 cruïlla plaça de Santiago Rusiñol
Plaça del Fòrum, 11 cruïlla carrer d'en Talavera
Plaça del Rei cruïlla carrer de Santa Anna
Cr. del Llorer cruïlla plaça de la Pagesia
Via de l'Imperi Romà, 19 (Parc de Saavedra)
Passeig de Sant Antoni, a l’altura del jardí de la Diputació
Cr. de Josep Català Rufà cruïlla Josep Maria Malato (Pavelló municipal del Serrallo)
Plaça davant de l’església de Sant Pere del Serrallo
Plaça del Carros
Plaça de la Pedrera cruïlla carrer de Barcelona
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 (davant de l’edifici de l’antiga URV)
Plaça de la Imperial Tàrraco (davant de la Prefectura Provincial de Trànsit)
Rambla del President Lluís Companys cruïlla plaça de la Generalitat (davant de El Corte Inglés)
Plaça de l’Alcalde Lloret, cruïlla Cr. d’Enric d'Ossó
Cr. del doctor Mallafrè Guasch (davant de l’Hospital Universitari Joan XXIII)
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Av. de Ramón y Cajal, 57 (a l’altura de l’accés del Parc de la Ciutat)
Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15 cruïlla av. de Roma (davant Parc Central)
Cr. de Francesc Bastos, 17 cruïlla carrer de Manuel de Falla
Av. de Catalunya, 10 cruïlla amb av. de la Reina María Cristina
Av. de Rovira i Virgili, 27 cruïlla av. de Catalunya
Av. de Catalunya, 35 (davant URV)
Av. de Catalunya, 64 cruïlla av. Principat d'Andorra
Plaça de Ponent cruïlla carrer de Mallorca
Cr. de Mallorca, 23 cruïlla carrer de Jaume I
Cr. del Cronista Sessé cruïlla carrer d’Hernández Sanahuja (pl. d’Anselm Clavé)
Plaça de la UNESCO cruïlla Via Augusta, 2
Cr. de Pere Martell cruïlla av. de Ramón y Cajal, 43
Cr. de Josep Maria Folch i Torres, a l’altura del parc d'oci (polígon Les Gavarres)
Plaça de la Constitució de Bonavista, a l’altura del Cr. Vint-i-dos, 21-29
Plaça de l'Església de Torreforta, a l’altura del Cr. de la Segarra, 18
Cr. del Riu Fluvià, 10 cruïlla amb el carrer Prades de Torreforta
Urb. de Riu Clar, 7 (a l’altura de l’Associació de Veïns de Riuclar)
Plaça de Catalunya de Sant Pere i Sant Pau, a l’altura del bloc Sant Andreu
Plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau, a l’altura del bloc Argentina
Av. de Sant Salvador - plaça avinguda de Sant Salvador
Plaça Major de Campclar
Cr. de Salvador Espriu, 22 cruïlla amb el carrer de Josep Carner
Av. dels Països Catalans, 26 cruïlla amb el carrer de Marcel·lí Domingo
Cr. de Joan Fuster, 26 (Centre de Salut Santa Tecla Llevant)
Plaça entre del carrer del Riu Ter i el carrer del Riu Llobregat de Campclar
Cr. Móra d'Ebre, 17 (CAP)
Rambla Nova cruïlla avinguda de Ramón y Cajal, 7

b) CONDICIONS GENERALS
1.- Termini d’autorització i horari de les parades:
Les parades es podran instal·lar des del dimarts 24 d’octubre fins el dijous 2 de
novembre de 2017 , ambdós inclosos.
Les parades podran estar operatives des de les 9 hores fins les 23 hores.
2.- Requisits de les persones sol·licitants:
Poden sol·licitar un lloc per la cocció i venda de castanyes, amb la presentació de la
corresponent documentació:
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Persones representants de centres docents i d’educació especial, ubicats al
municipi de Tarragona adjuntant una autorització de la Direcció del Centre
Educatiu que correspongui, conforme formen part de l’alumnat i que estan
autoritzades a realitzar aquesta activitat.
Persones representants d’entitats escoltes, de lleure, clubs esportius o similars,
i associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre, que estiguin
degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats amb seu a aquesta
ciutat, adjuntant document que ho acrediti o indicant el seu número
d’inscripció en dit registre.

3.- Termini d’admissió de les sol·licituds, adjudicació dels punts de venda,
procediment i publicació de la resolució d’autorització :
Només es podrà optar a un lloc de venda de castanyes per centre docent i/o curs i
entitats ciutadanes i associacions sense ànim de lucre.
Termini per presentar les sol·licituds d’ocupació: Del dia 9 (dilluns) d’octubre de 2017
fins al dia 19 (dijous) d’octubre de 2017, de manera personalitzada a les oficines de
l’OMAC situades a:
 Rambla Nova, 59, en horari de 9 a 19h de dilluns a dijous, de 9 a 14h els divendres i
de 10 a 13h els dissabtes no festius.
 Torre Sant Pau, baixos de Sant Pere i Sant Pau, en horari de 9 a 14h els dilluns,
dimecres i divendres feiners.
 Cr. Tortosa, 39, local 3 de Torreforta, en horari de 9 a 14h de dilluns a divendres
feiners.
 Centre Cívic de Sant Salvador, av. dels Pins, s/n, en horari de 9 a 14h els dimarts i
els dijous feiners.
No s’admetran sol·licituds a ubicacions no contemplades a la llista que consta en
aquesta convocatòria, que no hagin seguit el tràmit que aquí es detallarà o es
presentin fora del termini indicat.
Procediment per a formular les sol·licituds: Les instàncies seran ateses per rigorós
ordre de presentació a les diverses oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC),
que assignaran una reserva de la parada escollida, segons disponibilitats, en un llistat
confeccionat a l’efecte per aquest Ajuntament, lliurant a les persones interessades en
dit moment document acreditatiu de dita reserva, on s’indicaran, entre d’altres, els
requisits i condicions bàsiques de l’ocupació.
Aquest document haurà de ser acceptat i signat en dit acte per la persona interessada,
pendent de l’aprovació definitiva. Les peticions per a d’altres ubicacions diferents a les
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relacionades en dit llistat, es tramitaran segons el procediment general i autoritzades,
en el seu cas, sempre que sigui compatibles amb els usos generals de la via pública.
Procediment i publicació d’atorgament de les ocupacions: S’estableix que el dia 23
d’octubre de 2017 es publiqui al Tauler d’Anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Tarragona, la resolució d’aprovació definitiva de les ocupacions, sent
aquest acte l’únic procediment de notificació.
4.- Característiques de les parades per a la cocció i venda de castanyes:
Queda prohibida la venda de productes elaborats aliens a l’activitat estricte que
s’autoritza. Per la cocció i venda dels esmentats productes es muntaran unes parades
que aniran a càrrec del titular de l’autorització.
L’ estructura i ornamentació de la parada s’haurà de fer de tal manera que, els
productes exposats, la zona de treball i els materials necessaris per a la cocció, estiguin
ordenats i protegits per tal d’evitar que quedin a l’abast de les persones i que no
representin cap perill per aquestes.
La torradora de castanyes utilitzada ha de ser un aparell que es composi per una
graella - planxa superior encabida en un receptacle adaptat per a la recepció de les
cendres que generi la combustió. Tipològicament, s’accepten els models tradicionals.
Es recomana la utilització d’aparells d’ús en exteriors, similars als existents al mercat
per a la realització de foc i cocció.
No s’admet encendre foc sobre la via pública o fora del fogó. Els fogons es mantindran
separats un mínim de 3 metres de qualsevol arbre. No es podrà utilitzar cap element
del mobiliari o ornament urbà per subjectar components de la parada.
Sota el contenidor en el qual es fa el foc, s’haurà de col·locar una planxa metàl·lica per
sobre d’un llit de sorra per evitar malmetre el paviment.
Només es pot utilitzar el carbó vegetal com a combustible tot i que s’admet la fusta
com a material auxiliar per l’encesa. El combustible s'emmagatzemarà en un recipient
adequat per aquest fi, quedant prohibides les capses de cartró o plàstic.
Cada parada haurà de disposar d'un dipòsit de 25 litres d'aigua com a mesura de
seguretat per aquest tipus d'activitat. Al finalitzar cada jornada no podran quedar
restes de foc encès o cendres calentes.
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No es permetrà la connexió de cap instal·lació elèctrica a la xarxa de l’enllumenat
públic. Tan sols es permet il·luminació generada per aparells de gas portàtils, tipus
fanalet, o generada per grups electrògens.
5.- Neteja i deixalles:
Els venedors hauran de tenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes
condicions de neteja cada dia i especialment un cop s’ha acabat l’activitat. Totes les
deixalles que produeixi la parada de venda de castanyes han de dipositar-se als
contenidors de recollida selectiva que correspongui (rebuig, orgànica, selectiva, etc.).
No es podran dipositar les cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a
les papereres. Però un cop fredes, s’han de posar en bosses i dipositar-les al
contenidor corresponent.
Un cop es finalitzi l’activitat, l’últim dia autoritzat, s’haurà d’enretirar tots elements
que composin la parada, sense deixar cap tipus de restes de l’activitat a la via pública.
6.- Condicions de les ubicacions:
L'ocupació màxima de la via pública serà de 5x2m com a màxim. No podrà dificultar ni
interferir la lliure circulació de les persones ni ocasionar danys a les persones, arbres,
via pública i instal·lacions existents en aquesta.
Els límits de la ocupació han de quedar perfectament definits per elements
suficientment sòlids i estables. Davant l’aparell de cocció i del mostrador de venda
l’alçada mínima recomanable és de 0’90m.
No podran instal·lar-se mampares o altres elements que restin visibilitat als vehicles o
afectin a les alineacions d’arbrat, mobiliari urbà i de jardineria o bateries de
contenidors de deixalles.
No podran situar-se en accessos a edificis o establiments comercials e industrials, ni
davant del seus expositors quan dificultin la visió dels mateixos. Quan la parada hagi
d’estar instal·lada a la vorera haurà d’estar al costat contrari de les de les façanes.
Atès que els efectius de la Guàrdia Urbana vetllaran pel compliment de les condicions
tècniques i de seguretat que estableixen en aquestes normes.
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Atès el que disposa l’art. 26.1 de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús
dels espais públics de Tarragona, “Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que
incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns requerirà l’autorització
municipal(...)” i l’article 26.2 de la mateixa ordenança, establint que “Els responsables
de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via pública, hauran
d’adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la, i procediran a
netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari. L’ incompliment d’aquesta
obligació està considerat com a infracció administrativa sancionada segons normativa
vigent.”
D’acord amb el decret d’Alcaldia de 3 de març de 2017 que delega les competències en
matèria de mobilitat i accessibilitat al conseller delegat d’Ocupació del Domini Públic,
Mobilitat i Accessibilitat, dicta la següent RESOLUCIÓ:
PRIMER.- Aprovar la relació de punts de venda de castanyes amb motiu de la festivitat
de Tots Sants, així com les condicions generals que hauran de regular les autoritzacions
per aquesta activitat i que figuren a la part expositiva de la present resolució i es
donen aquí per íntegrament reproduïdes.
SEGON.- Disposar que aquesta resolució sigui publicada al Tauler d’Anuncis de la Seu
Electrònica de l’ Ajuntament de Tarragona, per a general coneixement.
TERCER.- Notificar aquesta resolució als serveis de la Guàrdia Urbana, al departament
de Protecció Civil, a la Unitat de Salut Pública del Laboratori municipal, a Comunicació
Corporativa i a l’ OMAC, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Així ho resol i signa el conseller delegat d’Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i
Accessibilitat a Tarragona, 5 d’octubre de 2017, de tota la qual cosa jo, Secretari
General, en dono fe.

El conseller delegat

José Juan Acero de Dios

El Secretari General, pd

José María de Goya García

