2. En el cas que l’evolució de la situació d’emergència sanitària comporti l’aplicació de mesures
aprovades per les autoritats sanitàries més restrictives, es procedirà si escau a l’adequació de la
fira a les mateixes o al desistiment de la celebració de la mateixa.
3. La Fira del Bosc – Canyamars Medieval inclou, entre d’altres activitats, la celebració d’un mercat.
Les persones, físiques o jurídiques, interessades han de presentar la seva sol·licitud en els
termes establerts en aquestes bases.

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

1. Donada la situació actual provocada per la crisi sanitària de la Covid-19, s’hauran de
complir totes les mesures sanitàries vigents, en el moment de la celebració de la fira,
determinades per les autoritats competents. Aquestes mesures tindran caràcter prioritari i
prevalent sobre la resta de condicions i mesures, en cas de contradicció.

4. L’horari de la fira serà:
-

Dissabte dia 15 d’octubre des de 2/4 de 10 del matí (9.30 h) fins les 11 del
vespre (23.00 h)
Diumenge dia 16 d’octubre des de 2/4 de 10 del matí (9.30 h) fins les 8 del
vespre (20.00 h)

5. Els participants de la fira que a l’edició anterior no hagin respectat les bases de
participació, que hagin tingut un tracte no respectuós cap els membres de l’organització,
Policia Local i/o personal de l’Ajuntament, no seran admesos a la present edició i
següents.
6. Es considera “entitats del municipi” totes aquelles entitats que estan degudament inscrites al
registre d’entitats de l’Ajuntament de Dosrius.
7. Es considera “comerços del municipi” tots aquells comerços que estan degudament censats en
el registre d’activitats de l’Ajuntament.

06/04/2022

9. En tot moment s’han de seguir les instruccions donades per l’organització de la fira, pels agents
de la Policia Local, pels integrants de Protecció Civil, i pel personal de vigilància i seguretat.
10. L’organització proporcionarà un distintiu de “paradista” a cadascuna de les parades per tal de
poder fer l’estacionament del vehicle al pàrquing destinat a aquesta finalitat. Aquest distintiu serà
personal i intransferible.

Silvia Garrido Galera
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8. TOTS els participants al mercat medieval es regiran per les mateixes normes i el mateix
horari que s’estableix en aquestes bases.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

1. CONSIDERACIONS GENERALS

Codi Segur de Validació

15 i 16 d’octubre de 2022

Estat d'elaboració: Original

“BASES D’ACCÉS PER A LA PARTICIPACIÓ AL MERCAT MEDIEVAL DINS EL CONTEXT DE
LA XVIII EDICIÓ DE LA FIRA DEL BOSC-CANYAMARS MEDIEVAL (ANY 2022)

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

Les bases són les següents:

Origen: Origen administració

El 15 de març de 2022, per acord en sessió de la Junta de Govern Local de Dosrius, es va aprovar les
bases de participació de la XVIII Fira del Bosc Canyamars Medieval, que tindrà lloc els dies 15 i 16
d’octubre de 2022.

Url de validació

ANUNCI

Metadades

Exp. 627/2022

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

3. PARADA
1. La distribució de les parades és a càrrec de l’organització i aquesta serà inalterable. En el
moment que un paradista sol·licita participar-hi, signa que coneix les presents bases i que les
accepta, per tant ha d’acceptar la ubicació que se li atorgui i que serà comunicada entre 5 i 10
dies abans de la celebració de la fira.
2. Si per alguna característica tècnica de la parada requereix d’un emplaçament específic, s’ha de
fer constar a la instància de sol·licitud.
3. Ocupar un espai en una edició no suposa mantenir-lo en l’edició següent i la ubicació de
les parades la decideix l’organització i serà inalterable.
4. El vestuari ha de correspondre a l’època medieval, amb una gamma de colors terra-ocre-verd, i
adaptar-se pel que fa a la seva qualitat a la mercaderia de venda.

06/04/2022

6. La organització facilita punt de llum per a totes les parades a fi d’evitar generadors i burres amb
els corresponents sorolls. D’aquesta manera, a través de la corresponent taxa, tothom s’haurà de
connectar a la xarxa que es posa a disposició.
7. Queda prohibit l’ús de qualsevol tipus de generador, grup electrogen o bateries.

Silvia Garrido Galera
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5. No es poden portar a la vista joies modernes, rellotge ni mòbil.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

a) Instància model expressa de sol·licitud i declaració responsable per a la fira edició 2022,
degudament omplerta i signada electrònicament.
b) Declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Fotocòpia DNI o CIF.
d) Currículum d’artesà i carnet artesà/na vigent o acreditació conforme es compleixen els
requisits previstos en l’ORDRE EMO/323/2015, de 15 d’octubre sobre l’activitat artesanal a
Catalunya (el jurat seleccionador podrà demanar una mostra dels productes elaborats si ho
considera oportú).
e) En cas d’artesà alimentari, haurà d’afegir el carnet d’artesà alimentari vigent conforme
compleixen els requisits previstos al Decret número 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es
desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la modificació, Decret
número 17/2012, de 21 de febrer.
f) Certificat sanitari corresponent d’acord amb la normativa vigent en relació al producte exposat.
g) Acreditar la formació en higiene alimentària conforme al Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer,
pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria sanitària.
h) Assegurança de responsabilitat civil per a l’activitat. És obligatòria presentar-la, com a màxim,
en el moment en que sigui adjudicada la instal·lació de la parada.
i) El darrer rebut d’autònom. És obligatori presentar-lo, com a màxim, en el moment en que sigui
adjudicada la instal·lació de la parada.
j) Fotografia on surti; la parada totalment muntada amb el producte a vendre i el venedor/a amb
la disfressa que portarà els dos dies de la fira.

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

Per poder participar en el mercat i per tant poder exercir la venda de productes, els participants
hauran de presentar, la documentació següent:

Origen: Origen administració

2. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Url de validació

11. LA NO OBSERVANÇA D’AQUESTES BASES PERMETRÀ ALS ORGANITZADORS LA
RETIRADA DE LA PARADA I EL NO RETORN DE L’AVAL DE GARANTIA, PREVI INFORME
DE LA REGIDORIA.

Metadades

Exp. 627/2022

15. ES PROHIBEIX l’ús de bosses de plàstic no compostables.

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

14. Les parades seran a terra o a sobre d’una taula convenientment endreçada. No es poden veure
les estructures metàl·liques ni altres materials moderns. Caldrà doncs, tapar-les amb roba de sac,
branques, pell, etc.

16. ES PROHIBEIX l’ús d’aquells productes de plàstic d’un sol ús (gots, plats, coberts i similars).
17. ES PROHIBEIX subministrar begudes al públic amb llauna o ampolla de plàstic o vidre.
18. ÉS TOTALMENT OBLIGATORI que absolutament totes les parades, sense cap excepció
UTILITZIN MATERIAL COMPOSTABLE. Per al bon compliment d’aquest punt, l’organització de la
fira realitzarà inspeccions a les parades llarg de la celebració de la fira. En aquells casos
d’incompliment es farà plegar la parada i no es retornarà cap taxa ni l’aval de garantia per
incompliment de les bases.
19. Cap expositor podrà instal·lar la seva parada sense haver fet l’ingrés previ de la quota
corresponent ni haver signat el manifest adjunt. Fora de termini, consulteu a l’Ajuntament de
Dosrius.
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21. Per vetllar per una bona qualitat higiènica i històrica del “Mercat Medieval”, es demana a tots els
participants i visitants a l’acte que col·laborin en la detecció de l’incompliment d’aquestes bases.
En el cas que es detecti alguna parada que incompleixi alguna de les normes, s’ha de fer arribar
la queixa a l’organització, a fi i efecte de poder prendre mesures adequades.
4. ENTITATS DEL MUNICIPI
1. Les “entitats del municipi” podran sol·licitar que se’ls cedeixi material de l’Ajuntament de Dosrius.
En relació al material que l’Ajuntament cedeix a l’entitat s’ha de tenir present el següent:

Silvia Garrido Galera
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20. No es podran dipositar deixalles ni escombraries de cap classe a l´exterior de les parades. Mentre
la Fira estigui oberta al públic, aquestes s’hauran de guardar en els recipients adequats, i una
vegada es tanqui s’haurà de dipositar cada producte en el contenidor corresponent. Sota cap
concepte les brosses es podran deixar fora dels contenidors o en els que no els hi correspongui
(orgànica, paper i cartró, vidre, envasos o rebuig).

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

13. Les normes higièniques no es tenien en compte a l‘època medieval, però son imprescindibles avui
dia. Cal complir la normativa vigent del Codi Alimentari.

Codi Segur de Validació

12. No està permesa, en cap supòsit, la venda de begudes alcohòliques i tabac als menors de 18
anys.

Estat d'elaboració: Original

11. Dins l’horari de la fira, la parada no pot tancar en cap moment (ni al migdia). Només en cas de
força major i degudament justificat a l’organització.

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

10. Durant les jornades de la Fira, s’aniran inspeccionant les parades per comprovar el compliment
de les normes descrites en les presents bases de participació. Posteriorment s’emetrà l’informe
favorable o desfavorable per al retorn de l’aval de garantia, en quant al compliment o
incompliment de les mateixes.

Origen: Origen administració

9. La taxa ingressada només serà retornada en la seva totalitat si la Fira sencera, i per decisió
expressa de l’organització, no pogués iniciar-se.

Url de validació

8. Si per causes de força major no imputables a l’organització del mercat, no fos possible la seva
realització, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat per les despeses realitzades pel
mercader. La taxa del mercat serà retornada només en el cas que el mercat no pugui ni tan sols
iniciar-se.

Metadades

Exp. 627/2022

Mentre el material està en possessió de l’entitat, aquesta es farà responsable del mateix.

2. Les entitats queden excloses del pagament de qualsevol tipus de taxa
5. COMERÇOS DEL MUNICIPI DE DOSRIUS
1. Cada comerç ha d’aportar el material necessari per al muntatge de la parada. L’Ajuntament no
cedirà material.

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

f.

2. La ubicació de la parada dels “comerços del municipi” el decideix la organització de la fira.
3. Els comerços participants hauran de dipositar un aval de garantia de 50€
6. HORARI
1. MUNTATGE:
1. El muntatge de les parades s’ha d’efectuar entre el divendres 14 d’octubre a partir de 2/4 de 5 de
la tarda (16.30h) fins les 9 del vespre (21.00h) i el dissabte 15 d’octubre de 7 del matí (7.00h) a 9
del matí (9.00h).
2. En qualsevol cas, caldrà comunicar l’horari de muntatge a l’organització.
3. A partir de les 9:30h de dissabte dia 15 d’octubre, les parades han d’estar totalment muntades i
ambientades, i tothom ha d’anar vestit d’època medieval.

06/04/2022

5. Per tal de que es realitzi el muntatge de manera ordenada, es podrà entrar amb el vehicle,
descarregar i anar a aparcar-lo abans de muntar. L’espai és reduït, pel que no es permetrà muntar
amb el vehicle aparcat al costat.
6. A partir de les 8:30h del dissabte no es podrà accedir al recinte firal amb vehicle.
7. Durant la nit, tant de divendres com de dissabte, les parades es poden deixar muntades.
L’organització posa vigilància nocturna, tot i que per a les parades de menjar es recomana no
deixar el producte a fàcil abast per evitar que algun animal s’hi acosti.
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4. No es podrà modificar la ubicació adjudicada i els metres sol·licitats durant la fase de muntatge.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

e. La brigada municipal dipositarà el material en l’emplaçament acordat i l’entitat serà
l’encarregada de muntar i decorar la parada. El diumenge, a les 8 del vespre (20:00 hores),
serà l’entitat qui desmuntarà la parada i deixarà el material recollit i plegat, preparat perquè
la brigada municipal el passi a recollir.

Codi Segur de Validació

d. La decoració interior, els llums, la roba de vestir de les persones que estaran a la parada,
anirà càrrec de l’entitat.

Estat d'elaboració: Original

Es cediran 2 taules grans i 2 cadires per carpa. En cas de necessitar més quantitat es cedirà
el nombre d’unitats, tenint en compte els recursos disponibles.

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

c.

Origen: Origen administració

b. Cada carpa es cedirà amb una funda de roba de decoració medieval.

Url de validació

a. Es cedirà com a màxim 1 carpa per activitat i entitat. En el cas que hi hagin 2 entitats que
cadascuna demani 1 carpa però l’activitat és la mateixa i conjunta, només es cedirà 1 en
total.

Metadades

Exp. 627/2022

4. S’han de seguir les instruccions donades per l’organització de la fira, dels agents de la Policia
Local, de Protecció Civil, del personal de vigilància i seguretat.
5. Els incompliments dels apartats anteriors; comportarà el no retorn de l’aval de garantia.
6. CRITERIS DE SELECCIÓ
1. D’acord amb les característiques d’espai i de volum de la Fira del Bosc-Canyamars Medieval,
l’organització seleccionarà les parades per la seva presentació i producte. És per això que és
indispensable presentar la fotografia de la parada actual, on hi surti el decorat, el producte i els
venedors/es les persones que estaran a la parada amb la roba de vestir que portaran.

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

3. Cal tenir en compte que l’espai és reduït i que s’ha d’intentar deixar espai per a la resta de vehicles,
per tal de no col·lapsar la circulació de la resta de paradistes.

2. Tanmateix s’intenta que no es repeteixin moltes parades del mateix producte. En el cas que hi
hagi vàries sol·licituds del mateix producte, es seleccionarà d’acord amb el punt 7 de criteris de
selecció.
3.

Queda prohibit expressament el traspàs de la titularitat de la parada, per qualsevol títol

4.

No s’acceptarà parades amb venda de productes realitzats per processos industrials, o de
simple manipulació.

5. No s’acceptaran revenedors de productes d’artesania.

06/04/2022

a. Presentació de la parada i roba de vestir (fins a 20 punts)
b. Elaboració dels productes de forma artesana (fins a 20 punts)
c. Disposar de carnet d’artesà (5 punts)
d. Qualitat i acabat dels productes (fins a 20 punts)
e. Productes locals/comarcals (10 punts)
f. Participació en edició/ns anterior/s amb singularitat i originalitat (fins a 15 punts)
7. La llista d’expositors acceptats i exclosos es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de
Dosrius. Aquesta llista indicarà només el CIF i registre d’entrada de la sol·licitud.
8. Els expositors acceptats rebran la notificació d’acceptació de la seva sol·licitud amb les
indicacions pertinents respecte la taxa.
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6. En funció de la valoració del compliment dels requisits d’aquestes bases, i vist el nombre de
sol·licituds rebudes, el JURAT seleccionarà els expositors, tenint en compte els següents criteris
i puntuació:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

2. Abans d’entrar el cotxe al recinte firal, s’ha de desmuntar la parada. Una vegada s’entri el cotxe,
carregar ràpid i sortir del recinte firal.

Codi Segur de Validació

1. El desmuntatge de les parades s’ha d’efectuar el diumenge a partir de les 8 del vespre (20.00h)

Estat d'elaboració: Original

3. DESMUNTATGE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

1. La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament durant l’horari establert en les bases de
participació.

Origen: Origen administració

2. FUNCIONAMENT:

Url de validació

8. Els incompliments dels anteriors apartats comportarà el no retorn de l’aval de garantia.

Metadades

Exp. 627/2022

Entitats del municipi:
Comerços del municipi:
Parades externes:

23 de setembre de 2022
16 de setembre de 2022
09 de setembre de 2022

2. Sol·licituds presentades fora d’aquest termini: Depenent de la selecció, es podrà convocar un
segon concurs amb les parades presentades fora de termini.
3. Les
peticions
NO
silenci administratiu.

CONTESTADES

s’entendran

desestimades per

4. La
sol·licitud
i
documentació assenyalada
requisits,
s’ha
de
presentar telemàticament
mitjançant
instància
genèrica
que trobareu a
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC
14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=311&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3
A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=
S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst

als

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

-

5. La instància genèrica haurà d’anar acompanyada de la documentació que descriu el punt 2
Documentació requerida.
8. PAGAMENT DE LA TAXA
1. Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció per part de l’organització, caldrà realitzar el
pagament en el termini màxim dels 5 dies posteriors, del total de l’import, de conformitat amb el
quadre presentat en la sol·licitud, al número de compte següent:
IBAN ES35 2038 6861 53 6400000996 BANKIA Titular: Ajuntament de Dosrius. Fer constar a
l’ingrés el mateix nom que el de la sol·licitud, Fira 2022 i número de registre d’entrada
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3. Els diners pagats no es retornaran quan la persona inscrita i admesa no assisteixi a la Fira.
4. Si el pagament de la taxa i aval no s’ha efectuat dins el termini establert en el primer paràgraf del
present punt, quedarà automàticament anul·lada la selecció de la parada.
5. S’entén que la confirmació compta des de la comunicació per part del funcionari/ària
encarregat/da del tràmit mitjançant via telefònica, via telemàtica i/o via notificació certificada de la
resolució de concessió.

Silvia Garrido Galera

Signatura 1 de 1

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Data document: 06/04/2022

Alcaldessa

2. És imprescindible fer arribar el comprovant de pagament/transferència per adreça electrònica
firamedieval@dosrius.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

1. El termini d’inscripció ja està obert i finalitzarà en la data següent:

Codi Segur de Validació

7. TERMINI INSCRIPCIÓ

Estat d'elaboració: Original

Regidor/a de Promoció econòmica
Regidor/a de Cultura
Un treballador/a de l’Ajuntament de Dosrius, que serà l’encarregat/da d’aixecar acta
Dues persones amb rellevant experiència en fires de la mateixa temàtica

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

•
•
•
•

Origen: Origen administració

10. El jurat estarà compost per:

Url de validació

9. La selecció es durà a terme abans del 30 de setembre.

Metadades

Exp. 627/2022

1)
BAIX;
2)
MITJA;
3)

CONSUM

fins a 100 w.

PE. Únicament enllumenat

CONSUM

de 100 a 1.500
w.

PE. Enllumenat i un component elèctric
nevera o ventilador.

CONSUM ELEVAT; més de 1.500 w
1 entitat de CONSUM BAIX
1 entitat de CONSUM MITJA
1 entitat
ELEVAT

de

CONSUM

PE. Enllumenat i punt de cocció.

equivaldrà a 1 unitat de contractació
equivaldrà
a
1,5
unitats
de
contractació
equivaldrà
a
2,5
unitats
de
contractació

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

Ordenança fiscal número 26 – Reguladora de la taxa pel servei de connexió a l’enllumenat de
la Fira del Bosc Medieval
Qualificació:

(47 uc)
(18 uc)
(15 uc)

Quotes:
La taxa s’exigirà d’acord amb les quotes següents:
CONSUM BAIX;
CONSUM MITJA;
CONSUM ELEVAT;

fins a 100 w.
de 100 a 1.500
w.
més de 1.500 w

30,72 €
46,08 €
76,80 €

06/04/2022

1. L’enllumenat de la parada, que haurà de ser amb làmpades de baix consum.
2. Component elèctric: Es considera qualsevol component elèctric, que per la seva naturalesa
tingui més consum que el propi de la il·luminació, però menys que el considerat de consum
elevat.
3. Consum elevat: Es considera de consum elevat qualsevol component que superi la potencia
descrita, generalment els components que escalfen per efecte Joule.

Silvia Garrido Galera

Signatura 1 de 1

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Data document: 06/04/2022

Alcaldessa

Els subjectes passius de la taxa abonaran la quota que correspongui en funció del consum sol·licitat
i autoritzat per l’Ajuntament. En la sol·licitud de col·locació de cada parada, els paradistes hauran de
declarar el màxim de potencia total de tots els aparells que es pretenen endollar, i en base amb
aquesta dada es declararà la categoria de contractació. En cas de dubte, es sumaran les potencies
dels aparells a instal·lar.
D’aquesta manera, s’inclourà cada parada en alguna d’aquestes categories, d’acord amb els
components elèctrics instal·lats i d’acord amb les següents definicions:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

2.- Article 9.5: 50 € fiança – aval garantia

Codi Segur de Validació

Nota: per obtenir el m2 cal multiplicar el metres lineals pels metres de fondària, essent el mínim de
fondària 2 metres.

Estat d'elaboració: Original

0,95€ x m2 x 2 dies = taxa

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

1.- Article 6.2.3.c) 0,95€ per metre quadrat i ocupació temporal (2 dies), amb la següent formula de
càlcul:

Origen: Origen administració

Ordenança fiscal número 16 – Reguladora de la taxa per parades

Url de validació
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Alcaldessa
06/04/2022
Silvia Garrido Galera

Data document: 06/04/2022

Signatura 1 de 1

a30c659cabe84e89b96e7ff50eb3b684001

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Estat d'elaboració: Original

Dosrius, a data de la signatura electrònica

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

Sílvia Garrido Galera
Alcaldessa

Origen: Origen administració

Absolutament totes les parades hauran de separar els seus residus i dipositar-los en els contenidors
habilitats, i mantindran net els seu entorn.”

Url de validació
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