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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
TEMPORALS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

L’EXPLOTACIÓ DE LES BARRES DE BAR I PARADES DE 
MENJAR DURANT ELS ESDEVENIMENTS CULTURALS A 

CABRERA DE MAR

1.- Objecte

És objecte de les presents bases la regulació del procediment per a 
l’atorgament de llicències temporals d’ocupació de via pública per a l’explotació 
de les barres de bar i parades de menjar durant els esdeveniments culturals a 
Cabrera de Mar.

2.- Finalitat

Aquestes llicències d’ocupació de via pública tenen per finalitat:

- Donar servei de beguda i menjar en els mateixos esdeveniments 
culturals a Cabrera de Mar.

- Fomentar l’autofinançament de les entitats.

- Millorar la cohesió social del municipi, promovent el teixit associatiu i 
afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

- Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de 
l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan 
una tasca cívica cultural.

- Promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social 
en l’àmbit cultural i festiu.

- Possibilitar el creixement cultura, quantitatiu i qualitatiu, del municipi.

3.- Caràcter i forma de concessió de les llicències
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Les llicències objecte de la convocatòria regulada per les presents bases són, 
a tots els efectes, despeses de dret públic, tenint caràcter propi, voluntari i 
eventual.

Aquestes llicències es concediran sota el règim de concurrència competitiva i 
amb la convocatòria prèvia de concurs públic i es garantiran, en tot moment, 
els principis rectors de l’activitat de foment (publicitat, objectivitat, lliure 
concurrència i igualtat, amb adequació a la legalitat pressupostària).

4.- Condicions de les llicències

Les condicions de les llicències són:

- Les llicències tindran una durada variable i estarà definida en la 
corresponent convocatòria.

- L’ocupació de via pública objecte d’aquestes bases serà com a màxim 
de 10 metres de llarg per 2,5 metres d’ample.

-  Les entitats sense ànim de lucre locals registrades a l’Ajuntament (per 
a fomentar l’autofinançament de les entitats i la seva autogestió) i les 
empreses legalment constituïdes que tinguin un permís d’activitats a 
Cabrera de Mar o persones amb domicili a Cabrera de Mar (per tal 
d’afavorir el comerç i dinamitzar-lo a través dels esdeveniments 
culturals), no hauran de satisfer cap cànon corresponent a l'atorgament 
d’una llicència temporal d’ús privatiu del domini públic

En cada una de les convocatòries s’haurà d’indicar els dies, hores, ubicacions 
i quantitat de llicències disponibles.

La llicència és personal i intransferible. No obstant, s’admet la transmissibilitat, 
prèvia comunicació a l’Ajuntament, a favor de familiars majors de 18 anys, 
considerant familiars a aquest efecte el cònjuge, la parella de fet, els 
descendents, els ascendents i la resta de parents per consanguinitat fins al 2n 
grau inclòs i, si escau, per adopció. En cas de defunció del titular de la llicència, 
la transmissió es farà a l’hereu universal, sense perjudici de qualsevol altra 
resolució judicial o manifestació notarial.
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5.- Beneficiaris

Pot ser beneficiari d’aquestes llicències qualsevol persona física o jurídica, de 
naturalesa privada, que tinguin capacitat legal, sempre i quan no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes en la llei i compleixin amb 
els requisits sol·licitats en aquestes bases.

Tanmateix, podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions de 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o 
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, malgrat estar 
mancats de personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes o les activitats 
que motivin la concessió de la subvenció.

En qualsevol cas i, amb caràcter general, els beneficiaris hauran d’acreditar 
estar domiciliats a Cabrera de Mar, i en el seu cas, estar inscrits en el Registre 
Municipal d’Entitats.

Amb caràcter excepcional també podran ser beneficiàries les persones 
físiques o jurídiques que, malgrat estar domiciliades fora del municipi de 
Cabrera de Mar, la seva activitat pugui contribuir a complementar o substituir 
les activitats de competència municipal i siguin en interès del municipi. Aquesta 
circumstància s’haurà de justificar de forma raonada i fonamentada i apreciada 
discrecionalment per l’administració municipal.

L’atorgament de subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent. 
No poden sol·licitar ni ser beneficiàries de subvencions les persones incloses 
en algun del supòsits que preveu, pel que fa a la prohibició de contractar, 
l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Són obligacions dels beneficiaris:

 Desenvolupar l’activitat en la qual s’ha fonamentat la concessió de la 
llicència.

 Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui realitzar 
l’Ajuntament i altres administracions públiques.
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 Mostrar en un lloc visible la llicència d’ocupació de via pública.

 Pagar la taxa d’ocupació de via pública corresponent, en cas que n’hi 
hagin.

 Recollir, dins de l’horari establert, les instal·lacions.

 Fer una correcte recollida selectiva de les escombraries i deixalles, deixant 
l’espai públic completament net.

 Mostrar i utilitzar en els llocs que s’acordin tots els elements comunicatius 
o publicitaris que l’Ajuntament de Cabrera de Mar faciliti.

 Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les obligacions tributàries i 
de la seguretat social.

 Estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil.

 Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments i que aquest 
estigui vigent el dia de l’esdeveniment ( en el cas de venda de productes 
alimentaris).

 Assistència, per part de persones que estiguin en les barres-parades, a les 
formacions que l’ajuntament proporcioni, sobre els àmbits de prevenció en 
relacions abusives i addiccions. L’absència a les formacions, només es 
podrà justificar, amb algun document que acrediti que s’ha fet alguna 
formació sobre els àmbits citats, en els dos últims anys.

 Proporcionar la quantitat de tiquets de beguda i menjar a l’Ajuntament que 
s’especifiqui en cada convocatòria de manera gratuïta (aquest tiquets no 
donaran dret a cap retribució econòmica) per tal de cobrir les necessitats 
de dietes i requisits dels artistes.

Els requisits i les obligacions s’acreditaran en el moment de presentar la 
sol·licitud., mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen en 
l’apartat 7è.

És responsabilitat de l'adjudicatari el compliment  de les seves obligacions 
descrites en aquestes bases 
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6.- Valoració de les peticions i criteris per a l’atorgament de les 
sol·licituds

La instrucció del procediment corresponent a l’atorgament de les llicències 
previstes en aquestes bases correspon a la regidoria de cultura, que emetrà 
els informes tècnics pertinents.

L’Ajuntament de Cabrera de Mar podrà verificar, prèviament, en una fase de 
preavaluació, les condicions imposades per adquirí la condició de beneficiari 
de la llicència sol·licitada.

Per a la concessió dels lots corresponents a cada convocatòria es resoldrà de 
la següent manera:

1. Cada sol·licitud anirà acompanyada amb l’ordenament de prioritats de 
cadascun dels lots.

2. Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds es 
procedirà, en sessió oberta definida en cada convocatòria, a la 
realització d’un sorteig per ordenar quina és la sol·licitud que escull 
primer. D'aquí apareixerà un llistat d’ordre d’atorgament de les llicències 
dels lots per ordre de prioritats.

3. Amb aquest llistat, s’atorgarà al primer dels sol·licitants (fruit del sorteig 
anterior) la primera llicència d’ocupació lliure que estigui més amunt a 
l’escala de prioritats que han presentat prèviament. Aquest pas es 
repetirà fins que tots els sol·licitants tinguin una llicència.

4. Si encara queden llicències sense adjudicatari, es seguirà el mateix 
procediment descrit en el punt anterior, però en aquest cas, es farà en 
l’ordre invers al llistat resultat del sorteig.

5. En el cas que encara quedin llicències sense adjudicar, s’aniran fent 
voltes successives invertint l’ordre tal i com s’explica en els punts 3 i 4 
d’aquest apartat.

Si algun dels lots ha quedat desert perquè ningú l’ha sol·licitat, es sortejarà 
l’adjudicació entre els sol·licitants dels altres lots, sent d’obligada acceptació 
per qui resulti d’aquests sorteig. Tots els lots hauran de quedar adjudicats 
obligatòriament. La no acceptació d’un lot que hagués quedat desert implicarà 
la pèrdua de tots els lots.
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7.- Presentació de documentació i terminis

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’han de 
formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l’OAC de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar o es poden descarregar de la pàgina web 
www.cabrerademar.cat

La sol·licitud corresponent (L-1) s’haurà de presentar acompanyada de la 
següent documentació:

 Fotocopia del DNI

 Assegurança en vigor

 Una declaració responsable (L-2), degudament signada, en la que 
manifestin almenys:

o El compliment dels requisits establers

o Estar en possessió de la documentació necessària per a portar 
a terme l’activitat.

o Mantenir el compliment durant el termini de vigència de la 
llicència.

o Esta al corrent de pagament de les cotitzacions de la seguretat 
social i de les obligacions tributàries.

 Altres documents que s’estimin oportuns en la convocatòria en qüestió.

La presentació de la sol·licitud de llicència s’haurà de fer al Registre d’Entrada 
de l’Ajuntament, amb el termini màxim de 20 dies de del dia següent al de la 
publicació al BOPB de la corresponent convocatòria. 

L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds dins del termini de tres mesos a comptar 
a partir de la data límit de presentació de sol·licituds.
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La manca de resolució dins d’aquests terminis produeix efectes 
desestimatoris.

La presentació de la sol·licitud de la llicència pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen.

Si en algun moment durant la vigència de les llicències de la corresponent 
convocatòria quedés alguna vacant l’Ajuntament de Cabrera de Mar admetrà 
noves sol·licituds i les adjudicarà per rigorós ordre d’entrada al registre per a 
cobrir aquestes vacants.

8.- Obligacions de les parts

Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Cabrera de Mar:

- Fixar els preus de venda al públic de les begudes i productes 
alimentaris.

- L’Ajuntament podrà efectuar variacions en l’horari o emplaçaments 
definitiu de les parades i barres. Qualsevol modificació serà notificada 
amb temps suficient per tal que l’adjudicatari efectuï les modificacions 
pertinents.

- L’Ajuntament efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància del 
compliment de les condicions de la llicència i dictarà, en el cas adient, 
les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquesta. En el 
cas que un cop efectuat el requeriment corresponent es continuïn 
contravenint aquestes normes o la corresponent legislació sectorial, 
s’acordarà la revocació de la llicència.

- L’Ajuntament de Cabrera de Mar facilitarà un punt de connexió amb la 
potencia suficient pel bon funcionament de l’activitat.

- L’Ajuntament de Cabrera de Mar es farà càrrec de la seguretat de 
l’esdeveniment i la vigilància de les barres durant la nit.
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- Un cop l’entitat adjudicatària hagi desmuntat la barra i deixat net de 
material i brossa l’espai que ocupava, l’Ajuntament es farà càrrec de 
netejar tot l’espai de la festa.

- L’Ajuntament facilitarà un congelador i tres carpes als adjudicataris.

Obligacions de l’adjudicatari:

- Acceptar les restriccions i condicions que en el seu cas s’imposin per 
part de l’Ajuntament, essent en tot cas obligatòria la seva permanència 
fins a la finalització de l’acte, excepte en els casos que l’ajuntament 
determini, per raons de seguretat, que s’ha de desmuntar abans de la 
finalització de l’acte i retirar de tot el material. 

- Complir la normativa vigent dels establiments d’atenció al públic i reunir 
les condicions de seguretat i higiene que per a les instal·lacions no 
permanents preveu el Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre pel 
qual s’estableixen les normes per a l’elaboració, distribució i comerç 
dels menjars preparats.

- Muntar la barra, i/o parada en el lloc precís on estableixi l’Ajuntament 
amb tots els elements suficients per donar un bon servei al públic: 
neveres, congeladors, tiradors,... l’Ajuntament de Cabrera de Mar no 
facilitarà aquest material.

- Deixar l’espai completament net de material i brossa un cop 
desmuntada. Si l’endemà l’Ajuntament de Cabrera de Mar requereix 
l’espai amb el temps suficient, s’haurà de deixar lliure com a molt tard a 
les 10h del matí del dia següent.

- Complir les condicions establertes per l’administració i respectar les 
marques de begudes que aquesta exigeix per motius de convenis 
d’esponsorització o de qualitats mínimes.

- Queda prohibida la venda de begudes amb gots de vidre, ampolles de 
vidre i gots de litre. Tot el material haurà de ser d’un sol ús.

- Caldrà exposar un lloc visible la llista de preus. Preferiblement caldrà 
vendre els tiquets d’una manera que no generi cues i s’hauran de tenir 
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en compte les restriccions que en el moment estiguin marcades per la 
pandèmia.

- Respectar les ordenances municipals de via pública i el pla de protecció 
de l’arbrat, no podent utilitzar aquest com a element de suport ni 
subjecció par a l’enllumenat ni els cartells.

- L’entitat o empresa adjudicatària tindrà contractada i presentarà quan 
se li sol·liciti una assegurança de responsabilitat Civil que cobreixi 
l’esdeveniment.

- L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes que es pugin 
ocasionar en les instal·lacions de l’adjudicatari ni de les deterioraments 
o robatoris que es puguin ocasionar.

- La llicència s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari.

- L’adjudicatari haurà de complir totes les mesures sanitàries que dictin 
les autoritats competents i l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

- Facilitar a l’Ajuntament de Cabrera de Mar quina serà la potencia 
necessària per al punt de connexió pel bon funcionament de l’activitat.

- Pel que fa al personal que estigui en les barres i/o parades, aquests 
hauran de tenir els coneixements necessaris per tal d’oferir un servei de 
qualitat. Al mateix temps, hauran de complir amb la presència del 
nombre de persones mínim que demani l’ajuntament en cada 
esdeveniment, especificades en cada convocatòria.

9.- Begudes alcohòliques i tabac

En compliment de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la llei 
20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies 
que poden generar dependència i el Decret 200/2002 que regula la 
senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques, 
l’adjudicatari es compromet a senyalitzar de manera ben visible en totes les 
barres el següent missatge: “no es permet la venda ni el subministrament de 
begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys”. Aquest rètol tindrà 
un format mínim de 35 x 50 cm.
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Tampoc es podrà vendre tabac segons la llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència i la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front 
el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac.

10.- Infraccions i sancions

L’execució de les llicències  estaran supeditades al compliment estricte de les 
normes de seguretat i de bon funcionament que marquen les bases i els 
esdeveniments corresponents en qüestió.

El no compliment de les condicions previstes en aquestes bases reguladores i 
en les convocatòries corresponents, suposarà la impossibilitat d’optar a una 
llicència temporal d’ús privatiu del domini públic durant 2 anys,.

11.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveu expressament les bases reguladores, és d’aplicació:

- l’ordenança 18 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 rodatge cinematogràfic.

- la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions

- la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya

Cabrera de Mar, a data de la signatura digital
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