
SOL·LICITUD  D’INSTAL·LACIÓ  DE BARRAQUES  PER  A LA VENDA DE
BEGUDES I ENTREPANS DURANT LA FESTA MAJOR DE SALT 2019

DADES ENTITAT

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL: NIF:

DOMICILI: CP:

POBLACIÓ: CORREU ELECTRÒNIC: TELÈFON:

DADES REPRESENTANT

NOM I COGNOMS NIF:

DOMICILI: CP:

POBLACIÓ: CORREU ELECTRÒNIC: TELÈFON:

DEMANA:  participar  al  sorteig  d'espais  per  a  la  instal·lació  de  barraca  de
venda de begudes i entrepans durant la Festa Major de Salt 2019.

DECLARA:

1. Que  compleix  i  accepta  tots  els  requisits  exigits  a  la  convocatòria
específica.

2. Que adjunta la documentació següent:

 Memòria d’activitats de l’any anterior
 Acreditació  documentada  de  4  activitats  obertes  a  la  vila,

realitzades un any enrere a aquesta sol·licitud
 Llista  de  10  responsables  de  l’entitat  degudament  signada

(s’adjunta formulari)
 Còpia del  rebut  al  corrent  de  l’assegurança de Responsabilitat

Civil de l’Entitat o Associació

Els sotasignants es comprometen a acceptar les condicions per a la instal·lació
de barraques per a la venda de begudes i entrepans durant la Festa Major de
Salt 2019 i assumeixen la responsabilitat subsidiària de les contingències que
es  puguin  derivar  del  funcionament  de  la  seva  barraca,  adaptant-se  a  les
exigències vigents en matèria de seguretat i a respectar les directrius marcades
per l'organització de la Festa Major. Així mateix, autoritzen a l’Ajuntament de
Salt  a  cedir,  durant  la  festa,  aquestes  dades  a  l’empresa  de  seguretat  i
l’organització per a possibles emergències.
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ENTITAT que els designa:.....................................................................................

(Tots els camps són obligatoris)

1. Nom i cognoms                                                      NIF
Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

2. Nom i cognoms                                                      NIF

Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

3. Nom i cognoms                                                       NIF

Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

4. Nom i cognoms                                                       NIF

Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

5. Nom i cognoms                                                      NIF

Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

6. Nom i cognoms                                                      NIF

Adreça   
                                                                    Telèfon
Signat,
7. Nom i cognoms                                                      NIF

Adreça       
                                                                Telèfon
Signat,
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8. Nom i cognoms                                                      NIF
Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

9. Nom i cognoms                                                      NIF

Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

10. Nom i cognoms                                                    NIF

Adreça                                                                       Telèfon

Signat,

Salt,    de    de  2019

Les vostres dades s'incorporaran al fitxer del Registre d'Entitats i associacions,
creat per l'Ajuntament de Salt per a gestionar la inscripció al Registre a efectes
de  comunicació,  col·laboració  i  foment  de  les  polítiques  de  participació
ciutadana.  Entenem  que,  omplint  aquest  formulari,  ens  doneu  el  vostre
consentiment per a portar a terme aquest tractament.  En qualsevol  moment
podeu exercir  els  vostres drets d'accés,  rectificació,  oposició al  tractament i
cancel·lació adreçant-vos a l'Ajuntament de Salt (plaça lluís Companys, sn).
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CONDICIONS

QUE HAN DE REGIR LES ENTITATS I  ASSOCIACIONS QUE TINGUIN LA
BARRACA-BAR  INSTAL·LADA AL  RECINTE  DE  BALL  ELS  DIES  DE  LA
FESTA MAJOR 2019

Aquestes  condicions seran de compliment  obligat  i  inexcusable  per  a  totes
aquelles entitats  que durant la Festa Major 2019 tinguin la concessió d’una
Barraca- Bar a l’Era de Cal Cigarro, que podran ser com a màxim 11.

1er.- És requisit imprescindible estar registrats com a Entitat o Associació al
Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Salt un any abans de presentar
la sol·licitud. Es considerarà com una única petició les que vinguin de diferents
seccions d’una mateixa entitat o les seves agrupacions juvenils i adultes. 

Quedaran excloses les entitats que pertanyin directament a algun partit polític.

2on.-  Es  podran  desestimar  les  sol·licituds  incompletes  o  que  presentin
documentació  no  veraç.  En  cas  de  demostrar-ne  la  falta  de  veracitat  i,
depenent de la gravetat del fet, l’entitat no podrà participar en el sorteig durant
1 any.  

3er.- Es podran desestimar aquelles sol·licituds d’entitats que en el transcurs
d’un any enrere a partir de la data de la sol·licitud no hagin portat a terme un
mínim de quatre activitats lúdico-culturals obertes al públic al municipi de Salt. 

Caldrà acreditar documentalment dites activitats.

4rt.- L’adjudicació de les places es farà per mitjà d’un sorteig. Simultàniament a
l’adjudicació  de  la  barraca  es  sortejarà  la  seva  ubicació.  Després  de  la
realització   del  sorteig,  les  entitats  poden  realitzar  de  mutu  acord  canvis
d'ubicació, abans d'assignar definitivament les barraques a cada entitat. 

5è.-  Els  llocs  adjudicats  hauran  de ser  explotats  exclusivament  per  l’entitat
adjudicatària, sense que es puguin cedir els drets a tercers.

L’  incompliment  comportarà  el  tancament  immediat  de  la  barraca  i  la
impossibilitat de participar durant 2 anys en els sortejos posteriors. La sanció
s’aplicarà  tant  a  l’entitat  adjudicatària  com  a  la  beneficiària  dels  drets
d’explotació.

6è.- En cas de renúncia, que haurà de fer-se per escrit mitjançant un registre
d’entrada a l’Ajuntament de Salt, la plaça vacant serà concedida al primer de la
llista de reserva i així successivament. En cas de que no hi hagi llista d'espera,
la  plaça vacant  s'assignarà  a  l'entitat  de  la  barraca  contigua  numèricament
superior i es desplaçaran totes les barraques una plaça, mantenint el mateix
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ordre establert  i  suprimint  definitivament la  darrera barraca assignada en el
sorteig.

En cas de no complir aquest punt, l’entitat que no ha comunicat la renúncia
abans  dels  30  dies  naturals  a  partir  del  dia  següent  a  l’adjudicació,  serà
sancionada sense poder presentar-se al sorteig durant 2 anys.

7è.- En el supòsit que alguna petició no pugui ser atesa per manca d’espai
l’Ajuntament de Salt i l’organitzador es reserven el dret d’arribar a un acord amb
alguna altra entitat que hagi sigut beneficiària d’una barraca per tal que puguin
compartir-ne l’ús.

8è.- L’organització de l’espai de les barraques correspon  a l'Ajuntament de Salt
conjuntament amb la Comissió de Festes de Salt, que té assignades tasques
de coordinació i  totes  aquelles que les  entitats  amb un lloc assignat  els  hi
puguin delegar.

Les  entitats  concessionàries  de  Barraca,  es  comprometen  a  seguir  les
directrius de l'organització en tot moment, en el que respecte al funcionament
de  la  Festa  Major,  horaris  i  seguiment  dels  compromisos  adquirits  per  les
entitats.

9è.- La taxa a pagar per l’ús de l’espai de la Barraca - Bar serà de 1.200 € i es
liquidarà  amb  dos  pagaments  que  s'hauran  de  satisfer  mitjançant  ingrés
d’autoliquidació  L’ import es liquidarà de la següent manera:

- Un primer pagament de 300 € que s'hauran de fer efectius abans
del dia 18 de juliol a les 14.00h, com a garantia de participació a la
Festa Major i necessària per tenir opció a barraca.

- Un segon pagament  de  900 €  abans del  dia  30 de juliol  a  les
23.00h.

Els  interessats  rebran  a  l’adreça  de  correu  electrònic  facilitada  en  aquesta
sol·licitud els documents necessari  per tal  de fer els dos pagament dins els
terminis establerts.

Caldrà  aportar  a  l'Ajuntament  el  justificants  de  pagament  dins  els  terminis
establerts.

En cap cas podrà ser utilitzat algun d'aquests pagaments com a mesura de
força per aconseguir de l'organització cap mena de contrapartida. Qualsevol
discrepància  o  reclamació  es  gestionarà  amb  independència  de  l'obligació
inequívoca de realitzar els pagaments en la quantia i forma marcada. 

10è. Totes les barraques que participin hauran de comprar els gots a l'empresa
que es designi com a concessionària única de la serigrafia i  distribució dels
gots que portaran el dibuix guanyador del Concurs de gots que s'organitza.
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11è.- No es podrà fer cap acte a l’Era de Cal Cigarro, excepte els autoritzats
per l’ Ajuntament de Salt.

12è.- Els organitzadors hauran de complir l’horari que per Decret de l’Alcaldia
s’autoritzi i que variarà segons quina sigui l’activitat o espectacle a realitzar. 
L'organització comunicarà a les entitats els horaris fixats abans de l' inici de la
Festa Major.

13è.-  En  el  referent  al  servei  de  bar,  s’hauran  de  respectar  les  següents
condicions:

1. No es podran servir begudes en envàs de vidre, ni llaunes ni ampolles
de plàstic.

2. No es podran servir begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
3. No  es  serviran  begudes  alcohòliques  a  qui  presenti  símptomes

d’embriaguesa.
4. S’haurà de tancar el  servei  de bar a les 4h de la matinada,  excepte

aquells dies expressament autoritzats per l’Ajuntament de Salt. 
5. Només es podran utilitzar i canviar els gots que faciliti l’organitzador.
6. Les barraques no poden acceptar els gots com a moneda de pagament

de les consumicions que serveixin.
7. L’organitzador  posarà  mitjans  pel  reciclatge  i  controlarà  que  cada

barraca  recicli  adequadament.  En  cas  de  no  fer-ho,  es  prendran  les
mesures corresponents.

8. Cada barraca haurà de tenir una persona designada que realitzarà, en
cas que l’Ajuntament ho consideri, una formació respecte a la seguretat
alimentària  en la  manipulació  d’aliments  i  la  dispensació responsable
d’alcohol  a  les  festes,  promoguts  per  l’  Agència  de  Salut  Pública  de
Catalunya.

14è.- Els concessionaris contractaran una pòlissa de Responsabilitat Civil que
hauran de presentar a l’Ajuntament de Salt  per registre d’entrada juntament
amb la còpia del rebut de pagament que cobreixi els dies de l’activitat i amb uns
imports mínims de cobertura de 150.000 € de sublímit per víctima i 300.000 €
de capital assegurat. El termini màxim per presentar-ho serà d’ un mes natural
a la celebració del sorteig de les barraques. Sense aquest requisit la sol·licitud
serà denegada. 

15è.-  Un cop finalitzada la  Festa Major,  el  Cap de les Brigades Municipals
emetrà  un  informe  per  valorar  que  no  hi  hagi  hagut  mal  ús  dels  béns
d’equipament municipals,  o que no s’hagi  produït  negligència en l’ús de les
instal·lacions.  En  el  cas  que  l’informe  sigui  negatiu,  l’entitat  s’haurà  de  fer
càrrec de la possible reparació o reposició.

16è.- Les barraques NO podran fer ús de música d’ambient mentre hi hagin
concert o actes programats a l'Era de Cal Cigarro. El tancament de la música
ambient es farà, en qualsevol cas, a l'hora marcada per l'organització, i fent cas
a les indicacions que es facin respecte al volum del so i al respecte a les altres
barraques. 
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17è.-  A les  barraques hi  podrà  constar  el  nom de l’entitat.  Es  podrà  posar
propaganda referent a la seva pròpia activitat. 

18è.- No podrà haver-hi cap tipus d’objecte ( bidons, caixes, begudes, etc.) fora
del recinte de cada barraca ni durant el dia ni durant la nit. Es permet l'ús de
taules i cadires a partir de l'hora que marqui l'organització i com a màxim fins a
la 1h de la matinada, moment en què hauran de ser retirades per membres de
l’entitat.

19è.- La superfície de les barraques i accessoris NO podran excedir o variar el
perímetre marcat per la organització. Si alguna entitat té prevista la instal·lació
de carpes o tendals exteriors caldrà que ho notifiqui als organitzadors, indicant-
ne les mides (que en cap cas podran excedir els 5x5 m²), amb un termini mínim
de deu dies previs a l’activitat. 

Es facilitarà a cada entitat concessionària un mòdul de 2x6 m., tancat, per a fer
les funcions de magatzem, no de bar. La organització no es farà càrrec de cap
bé material que hi hagi dins o fora del mòdul. No obstant això, hi  haurà un
servei de vigilància. 

20è.-  No es  permet  l’aparcament  ni  la  circulació  de  vehicles  a  l’interior  del
recinte,  és a dir,  per sobre les pistes. Només es podrà circular per fora les
pistes quan no hi hagi cap activitat pel públic als escenaris. 

21è.- Les entitats i els seus membres i col·laboradors hauran de ser curosos
amb l’ús que facin de la potència elèctrica concedida. Si aquesta és superada
en algun moment caldrà que, abans de comunicar la incidència al personal de
serveis  públics  de  guàrdia,  decideixin  i  desendollin  aquells  aparells  que
considerin menys necessaris d’utilitzar. La potència i amperatge màxim per a
cada  barraca  quedarà  limitat  a  25  ampers  monofàsics  i  a  5.000  watts  de
potència.

22è.-  Un  membre  designat  per  l’entitat  formarà  part  d’una  Comissió  de
Barraques  que  es  reunirà  periòdicament  amb  els  organitzadors  per  tal  de
tractar temes que afectin als usuaris de les barraques.

23è.-  Els  dubtes  que puguin presentar-se i  que no vinguin regulats  per  les
presents  condicions,  els  resoldran els  responsables de l'organització,  prèvia
consulta a la Comissió de Barraques.

24è.-  En cas  de no complir-se  algun dels  requisits  esmentats  en  aquestes
condicions, La organització requerirà els concessionaris per tal que s’ajustin a
les  normes  esmentades  o,  si  s’escau,  revocar  l’autorització  o  fins  i  tot
impossibilitar la participació durant 2 anys als sortejos posteriors.
Salt, ....... de ............... de 2019

Signa aquest document de conformitat,
Nom i cognoms:
Entitat representada i càrrec:
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