Bases reguladores per a l’atorgament de llicència per a l’ocupació temporal del domini
públic mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables amb motiu del Festival
Mira’MiR de Montcada i Reixac 2018.
1. Objecte:
És objecte de les presents bases la regulació del procediment per a l’atorgament en lliure
concurrència d’una llicència per a l’ocupació temporal del domini públic, sense transformació o
modificació d’aquest, mitjançant la instal·lació i funcionament d’estructures desmuntables, amb
motiu de la celebració del Festival Mira’MiR de Montcada i Reixac 2018.
2. Naturalesa jurídica
D’acord amb l’establert als arts. 57 i 58 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb les presents bases es regula el
procediment per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu sense
transformació o modificació del domini públic local, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.
Per tal de garantir la màxima concurrència, les presents bases es difondran mitjançant la seva
publicació a la web municipal www.montcada.cat.
3. Dates
Festival Mira’Mir de Montcada i Reixac - 19, 20 i 21 d’octubre de 2018.
L’horari d’obertura serà:
Divendres: de 17:00 a 01:00 de la matinada.
Dissabte: de 10:30 a 01:00 de la matinada
Diumenge: de 10:30 a 20:00.
4. Ubicació
L’espai habilitat és la zona de gespa que es troba situat al carrer camí de la Font Freda s/n, davant
del Pavelló Miquel Poblet, i delimitat pels carrers Francesc Layret, Rambla països Catalans i
Escoles.
5. Termini de vigència
La vigència de la llicència serà únicament per als dies de celebració del Festival Mira’MiR de
Montcada i Reixac 2018 assenyalats en l’apartat anterior.
6. Condicions econòmiques de la llicència
El valor econòmic de l’autorització serà de 349,40 € per a tots els dies i per espai, segons
estableixen les ordenances fiscals núms. 24 art. 6è punt 1.2 i 25 art. 6è punt 1.2.1 E).
El beneficiari de l’autorització haurà de satisfer aquest import abans de la celebració del Festival
Mira’MiR de Montcada i Reixac 2018.
Quan siguin entitats locals sense ànim de lucre, les que instal·lin una estructura desmuntable, no
estaran obligades al pagament d’aquesta taxa mitjançant la concessió d’una subvenció equivalent.
7. Presentació de sol·licituds
Podran presentar sol·licitud per optar a la concessió d’un espai qualsevol persona física o jurídica
que s’ajusti a la naturalesa d’aquestes bases.
Podran presentar sol·licitud per optar a la concessió d’un espai qualsevol entitat, sense ànim de
lucre, que estigui degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Montcada i Reixac.
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8. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds i la documentació per prendre part en la convocatòria es podran presentar en el
Registre General de l’Ajuntament de Montcada i Reixac fins al 28 de Setembre de 2018.
9. Requisits que hauran d’acreditar els interessats
9.1.- Document d’Identificació Fiscal.
9.2.- Proposta de pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat segons la
normativa vigent, o compromís, per escrit, de subscriure-la en cas de resultar adjudicataris, havent
de presentar posteriorment la documentació al Registre General de l’Ajuntament de Montcada,
abans del dia 28 de setembre de 2018. Amb una cobertura mínima de 300.000 euros.
9.3.- Certificat acreditatiu dels poders de la persona que signa la sol·licitud, signat pel secretari i
president de l’associació o entitat.
9.4.- Que l’associació o entitat sol·licitant hagi organitzat (durant els dotze mesos anteriors),
activitats rellevants amb repercussió popular a Montcada i Reixac. Caldrà aportar memòria
d’activitats desenvolupades.
10. Procediment d’adjudicació de les sol·licituds
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds:
- Si a la documentació presentada faltés algun dels quatre requisits o contingués defectes
substancials o deficiències materials no reparables, es retirarà la sol·licitud.
- Si la demanda de sol·licituds admeses supera la disponibilitat inicial establerta, de 1 espai,
es realitzarà un sorteig per tal de decidir l’adjudicatari.
11. Condicions tècniques
Les instal·lacions no podran sobrepassar la superfície adjudicada, ni ocupar més espai lineal o de
fons que el determinat en el plànol del recinte.
Les casetes a ubicar en el recinte del Festival Mira’MiR de Montcada i Reixac 2018 hauran
d’acomplir amb la normativa d’activitats i sanitàries que a continuació es descriuen:
11.1.- Instal·lació:
11.1.1.- Emplaçament: exclusivament en el recinte.
11.1.2.- El titular de la llicència serà el responsable del muntatge i desmuntatge de l’espai que
té atorgat, així com de tota la infraestructura necessària per al seu funcionament.
11.2.- Condicions específiques:
11.2.1.- Les begudes es serviran en gots de plàstic reutilitzables, facilitats per l’organització i
en cap cas en gots de vidre, ni llaunes, ni ampolles, ni altres tipus de gots propis de l’entitat.
11.2.2.- Indumentària adequada per a l’exercici de l’activitat.
11.3.- Condicions d’utilització:
11.3.1.- Queda prohibida la venda de begudes i de qualsevol producte que no vingui etiquetat
correctament i que no estigui autoritzat per la Generalitat de Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i
Consum.
11.4- Neteja:
12.4.1.- Obligació de mantenir en condicions de neteja a l’entorn de l’establiment, la parada en
finalitzar l’activitat diària, amb recollida de la totalitat de deixalles derivades de la seva activitat.
11.5.- Preus:
11.5.1.- Els preus mínims establerts són:
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Cervesa: 1,50 €.
Refresc: 1,50 €.
Combinat: 4,00 €
Aigua petita: 1,00€
Got: 1,00€
11.5.2.- L’establiment haurà de disposar de llistats de preus dels seus articles, productes o
serveis, exposats al públic, redactats almenys en català, senyalitzant en lloc visible aquests
llistats.
12. Obligacions del titular de la llicència
12.1.- El titular de la llicència haurà de gestionar i explotar la caseta respectant en tot moment
l’emplaçament fixat per la Corporació segons plànol elaborat a l’efecte, i atenent a la distribució.
12.2.- El titular de la llicència haurà de respectar els horaris establerts per la Corporació:
- Data d’instal·lació: A partir de les 11h del divendres 19 d’octubre
- Data desmuntatge: 21 d’octubre, a partir de les 20:00.
12.3.- El titular de la llicència haurà d’obrir en l’horari establert.
12.4.- El titular de la llicència haurà d’haver ultimat d’instal·lació de la caseta a l’hora fixada per la
Corporació.
12.5.- Hi haurà d’haver representació per part del titular de la llicència a totes les reunions
establertes durant l’organització i preparació del Festival Mira’MiR de Montcada i Reixac, així com
al muntatge i desmuntatge de l’espai.
12.6.- Durant el Festival Mira’MiR de Montcada i Reixac 2018 quedarà absolutament prohibida la
venda de begudes alcohòliques a menors d’edat, senyalitzant en lloc visible aquesta prohibició.
12.7.- Els beneficiaris de la llicència hauran de tenir a disposició del públic begudes no
alcohòliques i fer-ne promoció entre el públic menor d’edat.
12.8.- El dret d’ús que s’autoritza no podrà ser cedit a cap altra persona física o jurídica pública o
privada. Tanmateix, tampoc es podrà subcontractar el servei de qualsevol tasca assignada al
titular de la llicència.
12.9.- El beneficiari de la llicència i els usuaris potencials de l’espai objecte d’autorització no
tindran cap relació de dependència amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
12.10.- Per tal de respectar els veïns, els altres adjudicataris i les actuacions de l’escenari, els
adjudicataris no disposaran d’equip de sonorització en els seus espais.
12.11.- L’adjudicatari ha de complir amb les condicions tècniques de l’apartat 11 de les presents
bases.
12.12.- En cas que a l’adjudicatari li resulti inviable atendre les obligacions derivades de
l’acceptació del servei, haurà de renunciar a la seva petició. L’Ajuntament prendrà les decisions
que consideri adients per si és possible una nova adjudicació.
12.13.- És obligatori participar en les formacions en matèria de prevenció, salut, igualtat o altres
temes que la corporació proposi als adjudicataris.
12.14.- Satisfer, si fos necessari, a l’OAC de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, abans del 5
d’octubre de 2018 la quantitat de 349,40 €, en concepte d’adjudicació del servei.
12.15.- L’adjudicatari només podrà utilitzar els gots reutilitzables que li facilitarà la Corporació i ha
de realitzar la venda d’aquests així com la recollida dels gots que es retornin, retornant l’import de
venda, i realitzant-ne una higienització suficient per la seva reutilització i nova venta.
12.16.- És obligatori seguir les indicacions del responsable de l’espai i/o responsables tècnics de
l’ajuntament.
13. Normes reguladores del servei
L’Ajuntament és reserva el dret a suspendre i o modificar els drets que puguin derivar d’aquestes
bases davant d’irregularitats o alteracions de les mateixes per part de l’adjudicatari, mitjançant
acord dels òrgans de govern.
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El no compliment o alteració d’aquestes bases per part de qualsevol adjudicatari, es regularà amb
el següent règim sancionador:
13.1.- Falta lleu: notificació a l’entitat de la falta detectada i advertiment. Es considera un falta
lleu:
- El no compliment de les condicions d’instal·lació de taules i cadires establert en l’apartat
12.14 de les presents bases.
- El no compliment d’un del punts d’aquestes bases que no siguin considerats com a faltes
greus o molt greus
13.2.- Falta greu: notificació a l’entitat de la falta detectada i aplicació de la sanció d’un any
sense optar al servei adjudicat. Es considera falta greu:
- La reincidència en infraccions considerades lleus dóna lloc a què siguin considerades greus.
la tercera falta lleu acumulada es converteix en una falta greu.
- El no compliment de l’horari d’obertura al públic, entès aquest com d’inici de l’activitat.
- El no compliment del deure de neteja i conservació de l’espai adjacent, ja sigui durant els
dies del festival com a la finalització.
- El desacatament manifest de les instruccions del responsable municipal.
13.3.- Falta molt greu: notificació a l’entitat de la falta detectada i aplicació de la sanció de tres
anys sense optar al servei adjudicat. És considera falta molt greu:
- La reincidència en infraccions considerades greus, dóna lloc a què siguin considerades
molt greus. La tercera falta greu acumulada es converteix en una falta molt greu.
- El traspàs, cessió o sotsarrendament de la barraca.
- La presència de menors de 16 anys treballant a la parada
- No disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil
- Causar danys importants al mobiliari urbà i/o la resta de parades.
- Les ofenses de paraula o obra al responsable municipal.
- Utilitzar gots per a la venda de begudes o altre tipus que no siguin els aprovats en les
presents bases.
- El no compliment de l’horari de tancament al públic.
- El no compliment de la normativa vigent de venda de begudes alcohòliques a menors i
higiènica sanitària en general.
- El no compliment de les condicions d’instal·lació, muntatge i desmuntatge.
Les sancions seran acumulables durant un període de tres anys.
Les faltes lleus es comunicaran de forma verbal a l’entitat en el moment de la seva detecció i
seran recollides en un informe, per tal que puguin ser esmenades al mateix moment.
La comunicació de l’acumulació de faltes lleus, greus o molt greus es realitzarà per escrit a l’entitat
en un període de dos mesos després de la finalització del festival, i l’entitat tindrà 15 dies per
realitzar al·legacions.
14. Obligacions de l’Ajuntament
14.1.- L’Ajuntament de Montcada i Reixac, facilitarà: l’espai, un punt de llum, accés a aigua
potable, contenidors de gestió de residus, dues carpes.
14.2.- L’Ajuntament disposarà d’un servei de vigilància de l’espai, però no es farà responsable dels
materials que estiguin dins de les carpes dels adjudicataris.
15. Facultats de l’Ajuntament
15.1.- L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar la inspecció a la caseta i en el supòsit que es
constati que aquestes incompleixen les condicions d’ocupació, activitat o qualsevol de les
contingudes en els presents bases, es formularà el corresponent requeriment per part dels serveis
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municipals i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà al
tancament de l’activitat.
15.2.- Establir les modificacions que aconselli l’interès públic.
15.3.- L’Ajuntament es reserva la facultat d’interpretar el conjunt de les clàusules que conformen
les presents bases.
15.4.- L’Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva el dret de modificar la ubicació del recinte del
Festival Mira’MiR de Montcada i Reixac per qualsevol causa, sempre que el nou terreny objecte
d’autorització contempli els mateixos metres quadrats que els inicialment atorgats.
16. Posició jurídica del titular de la llicència i de l’Ajuntament:
16.1.- L’Ajuntament només adquirirà els compromisos expressament consignats en les presents
bases, aquells que resultin dels aspectes de la proposició acceptada, que hagin estat recollits en
la llicència i els altres derivats d’allò que estableixi l’Ordenament Jurídic d’aplicació.
16.2.- El titular de llicència assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que, derivats de
l’activitat, es puguin ocasionar i haurà d’acreditar l’existència de cobertura suficient per emparar
aquest risc.
17. Formalització de la llicència
La Regidoria de Comerç i Turisme elevarà a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac proposta per a l’atorgament de llicència per a l’ús privatiu de les casetes durant i amb
motiu de la celebració del Festival Mira’MiR de Montcada i Reixac 2018. Una vegada aprovada
l’autorització per Resolució d’Alcaldia es notificarà als interessats.
18. Disposició final
En tot allò no previst en les presents bases s’atendrà allò que disposa el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels béns locals i la resta de disposicions
concordants legalment aplicables.

Montcada i Reixac, 27 d’agost de 2018
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