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NORMATIVA PER L’ADJUDICACIÓ DE PARADES PER
EL GRAN PREMI DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ 11, 12 i 13 DE MAIG DE 2018
1. UBICACIÓ, DIMENSIONS I NOMBRE DE PARADES
Tipus de parades permeses

Dimensions

Quantitat

Zona 1A: La Rambla
Artesania, samarretes, marxandatge, fotografies,
gelateria, creperia, pizzeria, iogurteria i articles varis

Fins a 3 m

10

Samarretes, marxandatge i articles diversos

De 3 a 8 m

15

Artesania, samarretes, marxandatge, fotografies,
gelateria, creperia, pizzeria, iogurteria i articles varis

Fins a 3 m

1

Samarretes, marxandatge i articles diversos

De 3 a 8 m

1

Artesania, samarretes, marxandatge, fotografies,
gelateria, creperia, pizzeria, iogurteria, còctels i
articles diversos

Fins a 3 m

1

Samarretes, marxandatge i articles diversos

De 3 a 8 m

4

10 m

3

Zona 1A: Estació

Zona 2 - Sector Nord

Bar
Zona 3 - Accessos al Circuit
Bar
Samarretes, marxandatge i articles diversos

10 m

2

De 3 a 8 m

20

Zona 4 – Can Guitet
1r. Bar

15 x 6

1

2n. Bar

6x6m

1

De 3 a 8 m

3

De 3 a 8 m

4

10 m

4

Samarretes, marxandatge i articles diversos
Zona 5 – Rotonda M
Samarretes, marxandatge i articles diversos
Bar

2. ADJUDICACIÓ PARADA
a. Antiguitat
Atenent la petició dels comerciants més antics s’adjudicarà la parada de forma directa atenent
les peticions recollides l’any passat i valorant l’assistència al certamen en anys anteriors.
Els assistents d’anteriors anys, tenen assegurada una parada, sense haver de passar per un
sorteig.
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La resta de sol·licituds s’adjudicaran per ordre estricte de presentació de la documentació dins
del mateix any del certamen, incloent la presentació del comprovant bancari del pagament
efectuat.
Els comerciants i empreses de Montmeló tindran preferència en l’adjudicació de parades.
La relació de parades és la següent:
Tipus de parada

Ubicació

Venda de samarretes

Zona Rambla / Estació

Venda de samarretes

Zona Sector Nord

Venda de samarretes

Rotonda M

Venda de samarretes

Zona Can Guitet

Venda de samarretes

Portes del circuit

Bar

Zona Sector Nord

Bar

Zona Accés al Circuit

Bar

Zona Can Guitet

Bar

Rotonda M

b. Import
Un cop assignada una parada, s'ha de:
 recollir el document d'ingrés en l'OAC
 pagar la taxa per ocupació de la via pública en una entitat bancària
 presentar el comprovant de l'ingrés en l’OAC on es lliurarà la targeta del permís
d'instal·lació de la parada atorgada que haurà d'estar col·locada en un lloc visible.
Els imports són els següents:
Tipus de parada

Dimensions

Ubicació

Preu

Bar

Fins a 10 m

Portes del circuit

1.300,00 €

Bar

Fins a 10 m

Sector Nord

1.100,00 €

Bar

Fins a 10 m

Rotonda M

1.500,00 €

Bar

150,00 €

Per metre addicional

Qualsevol

Marxandatge

Entre 3 i 8 m

Rambla, zona centre i estació

Marxandatge

Entre 3 i 8 m

Sector Nord

970,00 €

Marxandatge

Entre 3 i 8 m

Rotonda M

1.600,00 €

Marxandatge

Entre 3 i 8 m

Portes del circuit

1.500,00 €

Marxandatge

Entre 3 i 8 m

Zona Can Guitet

2.500,00 €

Marxandatge

Fins a 3 m

Rambla, zona centre i estació
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Marxandatge

Fins a 3 m

Sector Nord

450,00 €

Marxandatge

Fins a 3 m

Rotonda M

850,00 €

Marxandatge

Per metre addicional

Qualsevol

150,00 €

Menor a 3 metres

Qualsevol

350,00 €

Qualsevol

La zona de Can Guitet està destinada a la instal·lació de 1 bar de 15 x 6 m La seva adjudicació
és realitzarà mitjançant subhasta pública amb un preu de sortida de 7.500 €.
3. DIMENSIONS DE LES PARADES
Les parades tindran les següents dimensions màximes:
Tipus de parada

Dimensions

Venda de samarretes
Tipus 1

3x6m

Tipus 2

3x8m

Artesania

3x3m

Bar

3 x 10 m

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a. Obligatòria abans de l’adjudicació
Instància
 Fotocòpia del IAE
 Fotocòpia del CIF de la empresa o del NIF del titular
 Fotocòpia del documento de manipulació d’aliments (per als bars) així com declaració
responsable alimentària degudament complimentada i signada
 Fotocòpia de l’assegurança de Responsabilitat Civil
 Fotocòpia del certificat de la instal·lació elèctrica per a instal·lacions temporals
 El pagament es pot fer de dues formes:
 Recollir el document d'ingrés en l'OAC i abonar l'import en qualsevol entitat
bancària de la població de Montmeló o bé realitzar una transferència bancària
 Mitjançant transferència bancària a un compte d'aquesta relació

BIC / SWIFT

IBAN

ENTITAT

BSCHESMMXXX

ES73 0049 4269 1021 1406 9001

BANCO SANTANDER

BSABESBBXXX

ES18 0081 0035 1100 0126 8033

BANC SABADELL ATLANTIC

BBVAESMMXXX

ES05 0182 6035 4401 0152 2131

BANCO BILBAO VIZCAYA
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CAIXESBBXXX

ES54 2100 0333 2102 0000 5529

CAIXABANK, SA

POPUESMMXXX

ES62 0075 1449 1305 0000 7093

BANCO POPULAR

S'ha d'enviar el justificant de pagament a stecnics@montmelo.cat o personalment en l'OAC de
l'Ajuntament.
b. Obligacions de l’interessat abans de la instal·lació de la parada


Presentar tota la documentació tècnica i administrativa relacionada, així com comprovant
bancari del pagament de la taxa per ocupació de la via pública.

c. HORARIS
Dia

Hora

Presentació comprovant bancari de l'ingrés realitzat

Fins a dimecres

Abans de les 14:00 h

Assignació parades disponibles i subhasta parada
Can Guitet

Dimecres

12.00 h

Dijous

8.00 h

Muntatge de parades

Nota: Si algun titular o raó social vol sol·licitar un canvi d’ubicació o incorporar-se a la llista de
paradistes amb assignació directa, podrà sol·licitar-ho, mitjançant una instància, acreditant l'antiguitat
amb els documents d'ingrés o amb les targetes del permís d'instal·lació. La sol·licitud serà tinguda en
compte pel del Gran Premi de Fórmula 1 de 2019
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