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PLEC. Bases tècniques reguladores de la recollida.
José Ignacio del Saz Salazar

Plec que regula la selecció dels interessats i interessades a participar en el sorteig per a
obtenir l’adjudicació de la collida de garrofes i olives de titularitat municipal.
L’objecte d’aquest plec és regular l’adjudicació de les autoritzacions per a la recollida de les
collites de garrofes i olives que es troben en parcel·les de titularitat municipal.
Termini de presentació de sol·licituds:
Del 17 al 23 de juliol del 2020, ambdós inclosos.
Lots:
Els lots s’organitzaran per a cada espècie d’arbres, i els interessats hauran d’indicar en la
sol·licitud a quin tipus de collites es pretén accedir.
En funció de la producció i el nombre de sol·licitants es tractarà de fer tants lots com sol·licitants.
La determinació dels lots es realitzarà durant el mes de juliol per a les garrofes i durant el mes
d’octubre per a les olives, en funció de l’estat de les collites, amb la finalitat que siguen equitatius.
La concessió dels lots es realitzarà per concurrència competitiva. Els lots a recollir seran
adjudicats per sorteig en acte obert, del qual s’informarà al sol·licitant indicant dia, hora i lloc del
sorteig per a que puguen assistir, no sent obligatòria la seua assistència.
Requisits a tenir en compte per a l’adjudicació de lots:
-

La persona sol·licitant haurà de ser major de 18 anys i estar empadronada en el municipi de la
Pobla de Vallbona abans de l’1 de gener de 2020.

-

Només es podrà realitzar una sol·licitud per unitat familiar.

-

La renda de la unitat familiar, segons la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020 no
ha de ser superior al resultat d’incrementar en 1.5 punts l’IPREM (indicador públic de renda
d’efectes múltiples) anual corresponent a l’exercici anual de la renda pres com a referència (per
a l’exercici 2020 aquesta xifra és de 6.454,03 €, sempre que en la casella de la declaració núm.
22 (interessos bancaris), la unitat de convivència no supere els 500 € d’ingressos declarats.
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-

Situació de desocupació dels membres de la unitat de convivència, 5 punts per cada un d’ells en
aquesta situació.
Drets dels adjudicataris:
La persona adjudicatària de cada lot adquireix el dret a collir els arbres que el conformen i al que
s’obtinga per la venda o transformació del producte.
Deures dels adjudicataris:
Les persones titulars dels lots hauran de:

-

Collir els fruits amb la diligència pròpia d’aquesta tasca i de manera que genere el menor risc a
la integritat dels arbres.

-

La collita serà realitzada en el temps indicat.

-

En cas de resultar adjudicataris d’un lot d’oliveres, hauran d’abonar els costs resultants de la
mòlta i els envasos.
Dades de collita:

-

Lots de garroferes: les garrofes hauran d’estar completament collides abans de la data que
s’indique en l’adjudicació del lot.

-

Lots d’oliveres: les olives hauran d’estar collides totalment abans de la data que s’indique en
l’adjudicació del lot.
Renúncies a l’autorització:
Una volta adjudicats els lots, els beneficiaris disposen d’un termini de tres dies hàbils per a
renunciar a l’adjudicació.
Si no es collira la collita i no s’hagués renunciat expressament a l’adjudicació, la persona
beneficiària quedarà exclosa de l’adjudicació de nous lots en les dues convocatòries següents.
Els lots que queden pendents de collir per renúncia dels adjudicataris podran adjudicar-se a altres
sol·licitants, i tindran preferència aquells que no hagen estat beneficiaris de cap dels lots
sortejats.
En el cas de nova adjudicació, en haver transcorregut el termini de la collita, si aquest no s’hagués
dut a termini, es concedirà un nou termini que s’indicarà en el document d’autorització.
En atenció a les indicacions contingudes en la “INSTRUCCIÓN REGEPA-CV de 18-112019 Inscripciones en el Registro de Explotaciones Agrícolas de la CV (REGEPA-CV)” de la
Conselleria d’Agricultura, “Los titulares de explotaciones agrícolas deben constar en un registro
oficial para acreditar su condición de productor y el ejercicio de su actividad, a efectos de
garantizar la trazabilidad de la producción primaria agrícola de la Comunitat Valenciana, desde
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su origen hasta la primera comercialización.” I es determinen, a més, unes limitacions: “No se
inscribirán en REGEPA-CV: a) Por no tener una orientación comercial de la actividad agrícola:
Superficies de cultivo destinadas, en exclusiva, para autoconsumo.; Superficies abandonadas;Superficies de jardines públicos o privados, parques públicos, zonas ajardinadas en
urbanizaciones públicas o privadas (medianas en vías públicas, rotondas...); Superficies
cultivadas con finalidad didáctica, demostrativa o educativa, que no tengan como orientación
principal la producción agrícola comercial”.

Per tant, la collita d’aquests arbres públics, subjecta a les esmentades limitacions, no
podrá ser comercialitzada amb destinació per a consum animal i/o humà.

En haver transcorregut els terminis de collita previstos en aquestes bases, o els que
s’indiquen en cas de nova adjudicació per renúncia del titular, o per no haver collit els fruits, els
que queden pendents de collir seran de domini públic.

