BASES PER A LA LLICÈNCIA D'ÚS COMÚ
ESPECIAL DE LES CASETES DE LA FIRA
D'ANDALUSIA DESTINADA A ASSOCIACIONS INSCRITES EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES I CASES
REGIONALS D'ANDALUSIA.

BASES PARA LA LICENCIA DE USO COMÚN
ESPECIAL DE LAS CASETAS DE LA FERIA
DE ANDALUCIA DESTINADA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS Y
CASAS REGIONALES DE ANDALUCÍA.

Obert el termini de presentació del 28 de març al 20 Abierto el término de presentación del 28 de marzo al
d'abril.
20 de abril.
PRIMERA.- L'objecte d'estes bases és regular els
requisits i el procediment per a l'atorgament de les
llicències d'ús comú especial normal, dels 6 envelats
que l'Ajuntament de Mutxamel instal·larà en ocasió
de l'activitat Fira d'Andalusia destinades a
associacions inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats Ciutadanes de Mutxamel, relacionades
amb l'objecte de l'activitat i Cases Regionals
d'Andalusia en la província d'Alacant.

PRIMERA.- El objeto de estas Bases es regular los
requisitos y el procedimiento para el otorgamiento
de las licencias de uso común especial normal, de
las 6 carpas que el Ayuntamiento de Mutxamel
instalará con ocasión de la actividad “Feria de
Andalucía” destinadas a asociaciones inscritas en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Mutxamel, relacionadas con el objeto de la
actividad y Casas Regionales de Andalucía en la
provincia de Alicante.

SEGONA.- Les autoritzacions que es concedisquen
tindran una durada limitada i no donaran lloc a un
procediment de renovació automàtica ni
comportarà, una vegada extingida l'autorització, cap
tipus d'avantatge per al prestador cessant o per a
persones especialment vinculades amb ell.

SEGUNDA.- Las autorizaciones que se concedan
tendrán una duración limitada y no darán lugar a un
procedimiento de renovación automática ni
conllevará, una vez extinguida la autorización,
ningún tipo de ventaja para el prestador cesante o
para personas especialmente vinculadas con él.

D'acord amb l'establit en l'article 77 del Reial
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament de Béns de les Entitats Locals, l'ús
comú especial normal se subjectarà a la llicència
municipal, de conformitat amb el previst en les
presents bases, i altra normativa d'aplicació.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, el uso común especial normal se
sujetará a la licencia municipal, de conformidad con
lo previsto en las presentes bases, y demás
normativa de aplicación.

El procediment aplicable a l'atorgament de les
llicències serà en règim de concurrència, a causa del
nombre limitat d'estes. El sistema d'adjudicació es
realitzarà mitjançant sorteig públic entre totes les
sol·licituds admeses. En el cas que el nombre de
sol·licituds fóra inferior al nombre de llicències,
estes s'adjudicaran directament a qui les sol·licite.
L'autorització s'estén als dies 8, 9 i 10 de juny de
2018.

El procedimiento aplicable al otorgamiento de las
licencias será en régimen de concurrencia, dado el
número limitado de las mismas. El sistema de
adjudicación se realizará mediante sorteo público
entre todas las solicitudes admitidas. En el caso de
que el número de solicitudes fuera inferior al
número de licencias, éstas se adjudicarán
directamente a los solicitantes.
La duración de la autorización se extenderá a los
días 8, 9 y 10 de junio de 2018.
TERCERA.- Podrán ser titulares de la licencia las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal de

TERCERA.- Podran ser titulars de la llicència les
associacions inscrites en el Registre Municipal
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d'Entitats Ciutadanes i les Cases Regionals
d'Andalusia a Alacant inscrites en el Registre
d'Associacions de la Generalitat Valenciana.
QUARTA.- La convocatòria s'anunciarà en la
pàgina Web de l'Ajuntament i en el Tauler d'Edictes
de l'Ajuntament.

Entidades Ciudadanas y las Casas Regionales
Andalucía en Alicante inscritas en el Registro
Asociaciones de la Generalitat Valenciana.
CUARTA.- La convocatoria se anunciará en
página Web del Ayuntamiento y en el Tablón
Edictos del Ayuntamiento.

CINQUENA.- Els interessats a participar,
presentaran la sol·licitud de participació en el
Registre General de l'Ajuntament de Mutxamel.
Amb la sol·licitud de participació, s'aportarà la
documentació següent:

QUINTA.- Los interesados en participar,
presentarán la solicitud de participación en el
Registro General del Ayuntamiento de Mutxamel.
Junto con la solicitud de participación, aportarán la
siguiente documentación:

1.- Nom i CIF de l'entitat que sol·licita. Nom i
cognoms del representant, NIF de representant,
domicili a efecte de notificacions, telèfon i correu
electrònic de contacte.

1.- Nombre y CIF de la entidad solicitante. Nombre
y apellidos del representante, NIF de representante,
domicilio a efecto de notificaciones, teléfono y
email de contacto.

2.- Número d'inscripció en el Registre Autonòmic
d'Associacions o en el Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes de Mutxamel.

2.- Número de inscripción en el Registro
Autonómico de Asociaciones o en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas de Mutxamel.

3.- Declaració responsable de trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3.- Declaración responsable de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
4.- Declaración responsable de no hallarse la
entidad incursa en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar.

4.- Declaració responsable que no es troba l'entitat
incursa en cap de les prohibicions i incompatibilitats
per a contractar.
SISENA.- Les entitats adjudicatàries han de dur a
terme l'explotació de l'activitat autoritzada per mitjà
dels seus associats, i no pot cedir-la a tercers.
SETENA.- Les entitats adjudicatàries
d'observar les normes sanitàries següents:
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SEXTA.- Las entidades adjudicatarias deberán
llevar a cabo la explotación de la actividad cuya
autorización se concede, por medio de sus
asociados, no pudiendo ser objeto de cesión a
terceros.

han

- Tots els aliments estaran en condicions aptes per al
consum, i acreditaran l'origen mitjançant etiquetes,
factures o altres documents comercials, segons
corresponga.
- Les activitats relacionades amb els aliments i
begudes (emmagatzematge, manipulació o venda)
han de realitzar-se en llocs on s'impossibilite l'accés
del públic. Han d'estar situades a distància de
qualsevol focus de brutícia, contaminació i

SEPTIMA.- Las entidades adjudicatarias deberán
observar las siguientes normas sanitarias:
- Todos los alimentos estarán en condiciones aptas
para el consumo, y acreditarán su origen mediante
etiquetas, facturas u otros documentos comerciales,
según corresponda.
- Las actividades relacionadas con los alimentos y
bebidas (almacenamiento, manipulación o venta)
deberán realizarse en lugares donde se imposibilite
el acceso del público. Deberán estar situadas a
distancia de cualquier foco de suciedad,

insalubritat.
- El personal que manipule aliments sense envasar
ha de tenir Certificat de formació en matèria
d'higiene alimentària (antic Carnet de Manipulador).

contaminación e insalubridad.
- El personal que manipule alimentos sin envasar
deberá tener Certificado de formación en materia de
higiene
alimentaria
(antiguo
Carnet
de
Manipulador).
- Cuando los alimentos requieran conservación
frigorífica, se dispondrá de instalaciones frigoríficas
(neveras, vitrinas expositoras, etc) que garanticen el
mantenimiento de las temperaturas que corresponda.
Estarán provistos de termómetro. En todo caso
deberá evitarse el contacto directo entre los
alimentos crudos y preparados
- Los alimentos expuestos al público estarán
debidamente protegidos mediante vitrina, envases o
envolturas. Quedan exceptuados las frutas y
verduras.
- Las superficies destinadas a estar en contacto con
los alimentos serán lisas, impermeables y de fácil
limpieza y desinfección.
- Ningún tipo de alimento ni los recipientes que los
contengan, podrá estar en contacto con el suelo en
cualquiera de los procesos de almacenamiento,
manipulación o preparación culinaria.
- Deberán disponer de cubos con bolsa para basuras
y desperdicios. La evacuación se realizará en dichas
bolsas bien cerradas con la periodicidad necesaria.
- El desarrollo de las actividades, estará sujeto, en
todos los casos al mantenimiento de unas correctas
condiciones de orden y limpieza.
- El transporte de los alimentos hasta los puestos de
venta se efectuará en vehículos adecuados para ello
o en contenedores exclusivos para alimentos.
- Se utilizarán siempre vasos y platos desechables.

- Quan els aliments requerisquen conservació
frigorífica, es disposarà d'instal·lacions frigorífiques
(neveres, vitrines expositores, etc) que garantisquen
el manteniment de les temperatures que
corresponga. Estaran proveïts de termòmetre. En tot
cas ha d'evitar-se el contacte directe entre els
aliments crus i preparats.
- Els aliments exposats al públic estaran
degudament protegits mitjançant vitrina, envasos o
embolcalls. No s'inclouen les fruites i verdures.
- Les superfícies destinades a estar en contacte amb
els aliments seran llises, impermeables i de fàcil
neteja i desinfecció.
- Cap tipus d'aliment ni els recipients que els
continguen, podrà estar en contacte amb el sòl en
qualsevol dels processos d'emmagatzematge,
manipulació o preparació culinària.
- Han de disposar de poals amb bossa per a brossa i
residus. L'evacuació es realitzarà en estes borses
ben tancades amb la periodicitat necessària.
- El desenvolupament de les activitats, estarà
subjecte, en tots els casos al manteniment d'unes
correctes condicions d'ordre i neteja.
- El transport dels aliments fins als llocs de venda
s'hi efectuarà en vehicles adequats o en contenidors
exclusius per a aliments.
- S'utilitzaran sempre gots i plats d'un sol ús.
HUITENA.- L'Ajuntament es farà càrrec de:
- Els subministraments d'aigua i energia elèctrica.
- La Instal·lació de llum i quadres elèctrics
individuals.
- La connexió a la xarxa de sanejament.
- La instal·lació dels envelats així com el mobiliari
de cadires, taules i tarimes.

OCTAVA.- Serán por cuenta del Ayuntamiento.
- Los suministros de agua y energía eléctrica.
- Instalación de luz y cuadros eléctricos individuales
- Conexión a la red de saneamiento.
- La instalación de las carpas así como el mobiliario
de sillas, mesas y tarimas

NOVENA.- Les entitats adjudicatàries es faran
càrrec de la instal·lació dels elements de cuina, de
barra i de l'equip de so, així com de l'ornamentació
que concorde a la temàtica de l'esdeveniment.

NOVENA.- Serán por cuenta de las entidades
adjudicatarias la instalación de los elementos de
cocina, de barra y del equipo de sonido, así como la
ornamentación acorde a la temática del evento.
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