
BASES REGULADORES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA PER LES BARRES DE BAR, PARADES DE MENJAR, TALLERS INFANTILS O FAMILIARS 

RELACIONATS AMB LA TEMÀTICA I VENDA DE PRODUCTE AL DETALL DURANT LA 
FESTA DE LES BRUIXES 2019 

 
 
1.- Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquestes bases es regular els criteris que han de servir per a l’atorgament d’una llicència 
temporal d’ús privatiu del domini públic per a la col·locació i explotació de la barra de bar, parades de 
menjar i tallers infantils o familiars i venda de producte al detall durant la Festa de les Bruixes 2019 del 
municipi de Cabrera de Mar que es celebra els dies 4 i 5 de maig. 
 
La llicència consisteix en la prestació del servei d’atenció i venda de begudes i altres productes alimentaris, 
l’organització de tallers infantils o familiars o venda de producte al detall als espais delimitats expressament 
per a aquestes activitats. 
 
 
2.- Regim jurídic i procediment d’adjudicació 
 
Les presents bases tenen per objectiu establir els criteris i procediments d’adjudicació de les llicències 
temporals d’ocupació de via pública de les barres de bar, parades de menjar, tallers infantils o familiars i 
venda de producte al detall durant la Festa de les Bruixes 2019 de Cabrera de Mar. 
 
L’execució de la següent llicència estarà supeditada al compliment estricte de les normes de seguretat i de 
bon funcionament que marca el programa de la festa. 
 
El no compliment de les condicions previstes en aquestes bases reguladores suposarà la impossibilitat 
d’optar a una llicència temporal d’ocupació de via pública en la propera edició. 
 
 
3.- Durada de la llicència 
 
El període en que es poden instal·lar les barres de bar, parades de menjar, tallers infantils o familiars i 
venda de producte al detall serà durant el cap de setmana del 4 i 5 de maig en horari on hi hagi programats 
actes de la Festa de les Bruixes ininterrompudament durant el migdia. 
 
Les barres de bar, parades de menjar, tallers infantils o familiars i venda de producte al detall hauran 
d’estar obertes durant tot el cap de setmana mentre hi hagin activitats programades i mai superarà les 2 de 
la matinada. 
 
 
4.- Cànon d’utilització del domini públic 
 
No s’haurà de satisfer cap cànon corresponent a l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic 
per a la col·locació i explotació de les barres de bar, parades de menjar, tallers infantils o familiars i venda 
de producte al detall. 
 
L’espai per a fer aquesta activitat serà de, com a màxim, 6 metres de llarg per 3 d’ample. 
  
 
5.- Condicions dels licitadors i convocatòries d’actes públics d’adjudicació 
 
Per aquest tipus de licitació, s’estableixen dos tipus de licitadors: 
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- Totes les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Cabrera de Mar 
 

- Totes les empreses ubicades a Cabrera de Mar que estiguin en disposició d’alguna de les llicències 
d’activitats. 

 
 
6.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
Termini de presentació de sol·licituds per optar a aquestes llicències començarà el 28 de març de 2019 i 
acabarà l’11 d’abril de 2019.  
 
Durant aquest període les bases de participació restaran publicades a la pàgina web de Cabrera de Mar i al 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament. Per participar a aquesta convocatòria, serà imprescindible que prèviament 
s’hagi presentat el corresponent formulari d’inscripció adjunt a l’annex durant el termini obert presentar 
sol·licituds i s’haurà de fer al registre de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Només es podrà presentar una 
oferta per a cada licitador. 
 
Junt amb el formulari d’inscripció caldrà presentar una proposta d’execució de l’activitat i tota la 
documentació requerida. 
 
És imprescindible estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i 
els impostos municipals en el cas de les empreses.  
 
Caldrà estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil vigent amb la cobertura dels riscos 
derivats de l’exercici de l’activitat objecte de la llicència. 
 
 
7.- Criteris d’adjudicació 
 
S’atorgaran un màxim de 30 llicències. 
 
Les activitats hauran de complir els següents requisits: 
 

- Està en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil. 
 

- Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la seguretat social. 
 

- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals i està en possessió de la  
llicència d’activitats (en el cas de les empreses). 

 
- Haver presentat un document explicatiu de l’activitat i el llistat de preus (en el cas de les 

associacions i entitats). 
 

- Està en possessió del carnet de manipulador d’aliments (en cas de venda de productes 
alimentaris). 

 
 
En cas de rebre més de 30 sol·licituds que compleixin els requisits s’efectuarà un sorteig per a atorgar les 
llicències. 
 
 
8.- Drets i obligacions de les parts 
 
Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Cabrera de Mar: 
 

- Fixar els preus màxims de venda al públic de les begudes i productes alimentaris. 
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- L’Ajuntament podrà efectuar variacions en l’horari o emplaçaments definitiu de les parades. 
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. 
 

- Muntar la carpa o cabana on estarà ubicada l’activitat, així com les taules i cadires necessàries per 
a dur-se a terme. 

 
- 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 la festa i la vigilància de les 
barres durant la nit. 
 

- 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. 
 

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. El detall dels horaris és el següent. 

o Per parades alimentàries i barres de bar de 10 a 22h. 
o Per parades de venda de productes al detall i tallers de 10 a 14h i de 16 a 22h 
 

- 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. 
 

- Ambientar la parada i el personal que es trobi ubicat en la mateixa, en relació a la temàtica de la 
Festa de les Bruixes. 
 

- El contingut dels tallers infantils o familiars hauran d’estar relacionats amb la temàtica de la Festa 
de les Bruixes. 
 

- Muntar la barra, en el lloc precís on estableixi l’Ajuntament amb tots els elements suficients per 
donar un bon servei al públic: neveres, congeladors, tiradors, planxa... 

 
- No s’acceptaran instal·lacions perifèriques fora d’aquest espai, ni mòbils dins d’aquest espai. 

 
- Deixar l’espai completament net de material i brossa un cop desmuntada i mai més tard del dia 5 

de maig. 
 

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

- Queda prohibida la venda de begudes amb gots o ampolles de vidre i de gots de litre o subministrar 
directament llaunes. 
 

- Caldrà exposar un lloc visible la llista de preus. 
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- 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. 
 
 
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. 
 
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.- Documentació requerida 
 
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de: 
 

- Fotocòpia del DNI 
 

- Justificant i pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil 
 

- Justificació o declaració jurada d’estar al corrent de pagament de les obligacions amb la seguretat 
social. 
 

- Justificació d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals (només per a 
les empreses) 
 

- Document explicatiu de l’activitat amb el llistat de preus (només per entitats i associacions) 
 

- Llicència d’activitats (només per a les empreses) 
 

- Carnets de manipuladors d’aliments (només en el cas de vendre productes alimentaris) 
 
 
11.- Preus màxims 
 
Es fixen uns preus màxims en: 
 

- Refresc o Cervesa: 2€ 
 

- Aigua petita: 1€ 
 

- Aigua gran: 2€ 
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- Combinat: 5€ 

 
 
12.- Extinció de les llicencies   
 
La llicència temporal d’ús s’extingirà per algunes de les següents causes: 
 

- Pel venciment del termini màxim de la mateixa. 
 
- Per revocació amb motiu d’incompliment de les obligacions previstes. 

 
- Per raons d’interès públic. 

 
 
13.- Atorgament de la llicència 
 
Finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds, es revisarà la documentació presentada i es requerirà 
a aquells interessats/des que no compleixin els requisits perquè en el termini de 3 dies hàbils esmenin la 
sol·licitud i aportin els documents preceptius, amb indicació que de no fer-ho, es considerarà que desisteix 
de la seva sol·licitud.  
 
La regidoria de Promoció Econòmica emetrà un informe de les propostes APTES i NO APTES. En cas que 
les propostes APTES superessin les 30 es realitzarà un sorteig entre totes aquestes. 
 
Una vegada la persona adjudicatària de la llicència hagi presentat la documentació esmentada en al 
clàusula anterior, l’Ajuntament atorgarà la llicència d’us privatiu del domini públic per portar a terme 
l’activitat.  
 
Aquesta autorització es notificarà als adjudicataris. 
 
 
14.-  Jurisdicció competent 
 
Atès el caràcter exclusivament administratiu de l’autorització, totes les qüestions i divergències que 
sorgeixin hauran de ser resoltes per la via administrativa i per la contenciosa administrativa. 
 
 
 
Cabrera de Mar, 20 de març de 2019 


