Ajuntament de Banyoles
Àrea de Serveis a les Persones
FESTES

PLEC DE CONDICIONS PER A LA LLICÈNCIA GRATUÏTA D’INSTAL·LACIÓ DE
PARADES PER A LA VENDA DE BEGUDES I ENTREPANS DURANT LES FIRES I
FESTES DE

SANT MARTIRIÀ DE 2017

1r. OBJECTE
Regulació de les utilitzacions privatives, durant i amb motiu de la celebració de les
Fires de Sant Martirià 2017, que es portaran a terme del 19 al 23 d’octubre,
d’espais municipals d’ús públic, amb destinació a la instal·lació i funcionament de
parades de begudes i entrepans.
2n. NATURALESA
La relació jurídica que vincularà l'adjudicatari d'un espai públic amb l'Ajuntament,
és la d'utilització i aprofitament de béns municipals de domini públic a què fa
referència l'article 56 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya,
Decret 336/1998, de 17 d'octubre. L'adjudicació dels espais es practicarà de
conformitat amb el que preveu aquest document, pels seus efectes, durant la
celebració de les Fires de Sant Martirià 2017, d'acord amb el calendari que el
mateix Ajuntament estableixi.
3r. CONDICIONS GENERALS PER CONCURSAR
3.a CATEGORIES
Poden sol·licitar aquests espais gratuïts, aquelles entitats o associacions legalment
constituïdes, sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats de
l’Ajuntament de Banyoles, que estiguin incloses dins d'una d'aquestes categories:
a)
b)
c)
d)
e)

Socioculturals.
Esportives.
Centres educatius i AMPA.
Associacions de veïns i comissions de festes.
Polítiques i sindicals.

3.b DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Les sol·licituds de participació hauran d'anar acompanyades de la documentació
següent:
1) Projecte d’activitats: caldrà presentar una proposta per escrit en què
s’expliqui l'activitat o activitats que es pensen dur a terme durant l'any.
2) En el cas dels col·lectius d’estudiants es presentarà certificat de la direcció
de l’institut que acrediti que estan matriculats en el centre en qüestió.
3) Estatuts i fulls de registre de l’Associació, o poders en cas dels grups
polítics i sindicats.
4) És indispensable la presentació d’un projecte de la barraca que inclogui un
plànol amb les mides pertinents i una descripció dels materials que s’utilitzaran.
L’espai màxim que podrà ocupar cada barraca s’adjudicarà a l’hora de
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determinar el lloc que ocuparan en el recinte de barraques. És convenient que
s’utilitzin materials amb una reacció al foc mínima de classe M-2.
5) Llista de responsables designats per l’entitat amb un mínim de dos i un
màxim de deu, per a la cobertura de les tasques de les parades en els dies de la
Festa de Sant Martirià. En la llista, cada responsable haurà de fer-hi constar, el
nom complet, l’adreça, DNI i el telèfon per estar localitzable. Cadascun
d’aquests membres assumirà la responsabilitat de les contingències que es
puguin derivar del funcionament de la seva parada acceptant-la mitjançant la
mateixa instància de sol·licitud normalitzada de llicència gratuïta d’instal·lació
de parades que facilitarà l’Ajuntament de Banyoles.
6) La persona que hagi cursat la instància quedarà com a responsable del bon
funcionament i compliment de les normes del recinte. En cas de no localitzar a
la persona encarregada es procedirà a contactar les altres persones de l’entitat
que constin en la instància presentada.
7) L’organització autoritzarà o desestimarà els projectes presentats.
3.c TERMINIS
Els terminis que regularan el procés de sol·licitud i d’adjudicació de les parades per
aquest any 2017, seran:
• Sol·licitud de barraca: del 7 d’agost al 13 de setembre de 2017, ambdós
inclosos. Caldrà omplir una sol·licitud segons el model normalitzat a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles (planta baixa), en horari
d’atenció al públic de 2/4 de 9 a 3 del migdia, o bé a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles (https://seu.banyoles.cat).
3.d ADJUDICACIONS
Adjudicació de les parades: dijous 14 de setembre de 2017 a les 8 del vespre
al Casal Popular del Pla de l’Estany (c/ Muralla).
1) El recinte de barraques estarà format per 10 espais, 8 dels quals estan
reservats pels organitzadors (entitats de l’Agrupació d’Entitats Culturals de
Banyoles) i per aquelles entitats que al llarg de l’any hagin col·laborat amb ells.
2) Els 2 espais restants es repartiran a entitats que tindran preferència d'admissió
amb el següent ordre:
a. Associacions o entitats de Banyoles.
b. Associacions o entitats del Pla de l'Estany.
c. Associacions o entitats de la resta de comarques gironines.
3) Considerant l’ordre de preferència anterior, tindran prioritat dins del seu mateix
grup les associacions o entitats que durant l’any hagin col·laborat en la
dinamització socio-cultural de la ciutat, prèvia presentació de documentació que
ho justifiqui, ja sigui publicitat impresa de les activitats portades a terme o bé
documentació administrativa que ho acrediti.
4) Si hi ha més sol·licituds que places, l’adjudicació dels espais es farà per sorteig
el mateix dia 14 de setembre, sempre tenint en compte els punts 3.d.1, 3.d.2 i
3.d.3.
5) L’Agrupació d’Entitats Culturals de Banyoles conjuntament amb l’Ajuntament de
Banyoles s’encarrega del sorteig i dels criteris de valoració de les diferents
propostes.
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6) La ubicació també es resoldrà el mateix dia 14 de setembre segons el següent
ordre:
a. En primer lloc, tindran prioritat a l’hora d’escollir la ubicació, les entitats
que formen part de l’organització (Agrupació d’Entitats Culturals).
b. En segon lloc, aquelles entitats que hagin col·laborat al llarg de l’any en
les diverses activitats organitzades per l’organització.
c. Finalment, la resta d’entitats adjudicatàries.
7) Dins de l’ordre establert en el punt 3.d.6, es permetrà a cadascuna de les
entitats indicar la seva preferència d’ubicació. En cas de què dins un mateix
grup existeixi algun conflicte sobre la ubicació desitjada, aquesta es resoldrà
mitjançant un sorteig.

4t. MUNTATGE
1) El muntatge de les barraques es durà a terme a partir del divendres dia 6
d’octubre, sempre que s'hagin acomplert tots els requisits previstos en aquest
plec.
2) Les barraques hauran d’estar muntades i amb totes les instal·lacions i
documentació necessària abans del dimecres 18 d’octubre.
3) Cada parada i les seves instal·lacions s’hauran de col·locar en el lloc determinat
en el plànol general del recinte que es lliurarà a cada entitat, abans de fer el
muntatge de la parada.
4) Els llocs adjudicats hauran de ser explotats exclusivament per l’entitat
adjudicatària sense que es puguin cedir els drets a tercers.
5) Les condicions específiques de lloc d’ubicació, tipus de parada i condicions de
seguretat, s’establiran d’acord amb les necessitats derivades de la configuració
del recinte, conciliant, d’una banda, la pràctica que fins ara s’ha produït, i de
l’altra, la normativa vigent i millores de la infraestructura.
6) En qualsevol cas, cada entitat haurà de garantir la seguretat de cada
instal·lació de barraca i no serà objecte de responsabilitat per part de
l’Ajuntament de Banyoles.
7) Abans del dijous 19 d’octubre, una vegada acabat el muntatge de la barraca,
caldrà presentar un certificat emès per un tècnic competent en què s’acrediti la
solidesa de l’estructura i que el funcionament de la barraca no implica cap risc
per la seguretat i salut de les persones. L’Ajuntament s’encarregarà de buscar el
tècnic competent en cas de què l’entitat no en disposi d’un propi.

8) Control Inicial. L’Ajuntament de Banyoles encarregarà a una entitat
col·laboradora de l’administració perquè efectuï el control de les barraques i
justifiqui que s’ha inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu
funcionament.
9) Aquelles barraques que no comptin amb el control inicial favorable se’ls
denegarà la seva obertura.
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5è. REQUISITS IMPRESCINDIBLES DE LA INSTAL·LACIÓ
1) És del tot imprescindible que cada barraca disposi de dos extintor mòbils
d’una càrrega mínima de 6 Kg .de pols polivalent ABC. Els extintors han d’estar
dins el període de vigència de la revisió reglamentària amb la seva
documentació acreditativa.
2) Cal disposar d’un llum d’emergència amb una intensitat mínima de 300
lúmens o d’algun sistema equivalent, que indicarà la sortida d’emergència de la
barraca.
3) Les entitats es responsabilitzaran de col·locar a la parada un cartell
d’identificació, en què hi constarà el mateix nom que figura a la instància de
sol·licitud.
4) La instal·lació elèctrica haurà de complir les condicions específiques que es
detallen el punt 7è d’aquestes bases.

6è. CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1) INSTAL·LACIÓ DE GAS. Les barraques que disposin d’equips alimentats
amb gas GLP (propà, butà...) hauran d’acreditar que disposen de la
instal·lació degudament legalitzada.
2) ASSEGURANCES: cadascuna de les entitats amb parada està obligada a
subscriure una pòlissa de responsabilitat civil general, amb una cobertura
mínima de 150.300 € per sinistre, o, alternativament, una pòlissa conjunta
per a totes les barraques, amb una cobertura mínima de 601.000 € per
sinistre, a fi de respondre d’accidents que eventualment es puguin produir.
La possessió del document anterior haurà d’acreditar-se davant l’Ajuntament
abans del muntatge de la parada. Les entitats seran responsables dels danys
que eventualment ocasionin a tercers, i no estan en relació de dependència
amb l’Ajuntament als efectes del que disposa l’article 120 de la LO 10/95 del
Codi Penal.
3) SEGURETAT: les barraques hauran d’estar convenientment tancades a les
hores que no hi hagi personal. L’Ajuntament no es fa responsable de cap
desperfecte que es pugui produir. Els adjudicataris es fan responsables en
tot moment dels productes i material instal·lat a la barraca.
4) ESCOMBRARIES: és obligatòria la col·locació de papereres als voltants de
cada barraca, així com la col·locació de les deixalles en els contenidors
ubicats en el recinte. Cal utilitzar sacs de plàstic adients.
5) HIGIENE I SANITAT: és obligatori el compliment de les normatives vigents
en qüestió d’higiene i sanitat (neteja exhaustiva dels estris del bar i de
l’espai interior de la barraca).
6) PROHIBICIÓ DE FER FOC AL RECINTE sempre que l’entitat o associació
no hagi estat prèviament autoritzada per a tal activitat, via presentació
d’instància a l’Ajuntament de Banyoles.
7) HORARI DE FUNCIONAMENT DE LES BARRAQUES:

DIJOUS 19, DIVENDRES 20, DISSABTE 21 I DIUMENGE 22: de les 4 de
la tarda fins a les 5 de la matinada.
DILLUNS 23: de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada
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8) Durant el període no comprès entre aquestes hores cal que la música i les
barraques restin tancades.
9) AMPOLLES I VASOS: per tal d’evitar trencadisses i accidents a causa de
vidres i altres, no es podran utilitzar vasos de vidre o de material similar, i
no es permetrà la sortida d’ampolles o envasos fora del lloc de consumició.
10) Queda totalment prohibida la venda de begudes alcohòliques i tabac
a menors de 18 anys. A tal efecte, caldrà que cada barraca col·loqui una
placa o rètol normalitzat en un lloc ben visible.
11) S’establirà una relació de preus de les consumicions al públic igual per a
totes les barraques que es decidirà entre tots els representants de les
entitats amb barraca. Les barraques hauran de disposar de llistes de preus
dels seus articles exposats al públic.
12) Les actuacions musicals es programen des de l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament de Banyoles i l’Agrupació d’entitats culturals de Banyoles
partint de la proposta d’aquesta última.
13) Els equips de so, música, etc. s’hauran d’ajustar al màxim de so establert
per les normatives vigents i s’hauran de tancar quan hi hagin actuacions. En
general, el volum no haurà de sobrepassar l’àmbit estricte de la perifèria de
cada lloc, a fi d'evitar les molèsties a la resta de barraques. És
OBLIGATORI que els equips de so i música es muntin des de fora cap
a dins, és a dir, dirigint el so cap a la barraca i no cap a les barraques
veïnes o al recinte comú. L'ORGANITZACIÓ serà la responsable
de revisar tècnicament els muntatges dels equips de so i música, i es
reserva el dret d’obligar a les entitats a fer-ne els canvis que es considerin
pertinents.
14) S’obligarà a separar la brossa per la seva recollida selectiva ja que
l’Ajuntament de Banyoles facilitarà contenidors de reciclatge.
15) El desmuntatge de les barraques es realitzarà en la seva totalitat abans del
dilluns següent i caldrà deixar el recinte totalment net.

7è. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1. La connexió d’electricitat es farà durant el dimarts anterior a la festa, de les 09
del matí, fins les 7 de la tarda TOTES LES ENTITATS QUE NO DISPOSIN DE
CONNEXIÓ A PARTIR DE LES 7 DE LA TARDA DEL DIJOUS NO PODRAN
DISPOSAR D’ELECTRICITAT.
2. La connexió i el subministrament d’energia elèctrica corre a càrrec de cada
entitat. Queda totalment prohibit traspassar-la d’una barraca a altra.
3. Cada parada haurà de sol·licitar i contractar el subministrament elèctric a AgriEnergia, aportant el butlletí d’instal·lador i dictamen favorable emès per l’Entitat
Col·laboradora de l’Administració, acreditant que la instal·lació elèctrica s’ajusta
a la vigent reglamentació de baixa tensió, instruccions complementàries i que
acompleix les normes específiques de la companyia subministradora.
4. Existeixen uns quadres de baixa tensió de la companyia Agri-Energia on cada
parada haurà de connectar la seva línia.
5. Dins de cada parada caldrà una caixa estanca amb protecció diferencial d’alta
sensibilitat i tèrmica amb presa de terra segons la potència contractada, d’acord
amb el butlletí d’instal·lació segellat per una Entitat d’Inspecció i Control
autoritzada.
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6. Els cables de l’escomesa hauran de ser continus sense empalmaments des de la
caixa estancada ubicada dins la parada fins al quadre de baixa tensió, amb un
aïllament de 1.000 v i entubats, i terminals finals.
7. Cada barraca ha de disposar d’una piqueta metàl·lica de presa de terra
degudament connectada.
8. Per realitzar els tràmits de connexió s’han de dirigir a Agri-Energia (telèfon
972.58.00.58 ).
9. L’organització no respon de les deficiències o interrupcions de fluid d’energia que
es puguin produir.
8è. En el supòsit que es constati que les parades incompleixin les condicions
d’ocupació o d’activitat, es formularà el corresponent requeriment per part dels
serveis municipals i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho
exigeixen, es procedirà al tancament de la parada mitjançant la mesura de
precinte.
9è. Totes les entitats hauran d’observar rigorosament les condicions higiènicoambientals corresponents, en especial les específiques, relatives a la instal·lació,
tractament i explotació del material comestible, que es determinen en el punt 5è,
6è i 7è . La inobservança comportarà la imposició de sancions i, en el supòsit de
reincidències, el tancament de la parada, amb anul·lació dels drets.
10è. L’incompliment de qualsevol punt d’aquesta normativa per part d’alguna
entitat serà objecte de les sancions aplicables d’acord amb la normativa vigent.
Així mateix serà motiu per no participar en l’adjudicació de les parades dels tres
anys següents.
11è. L’Ajuntament de Banyoles resoldrà qualsevol cas que no s’hagi previst en
aquest plec juntament amb l’Agrupació d’entitats culturals de Banyoles, i les
entitats adjudicatàries hauran de sotmetre’s a les seves decisions.

Diligència d’aprovació: aquest Plec de Condicions per a la llicència gratuïta d’instal·lació de parades per a la
venda de begudes i entrepans durant les fires i festes de Sant Martirià de 2017 ha estat aprovat pel Decret
d’Alcaldia el dia 5 d’agost de 2017.
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