
 
BASES REGULADORES DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC BASES REGULADORES DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC BASES REGULADORES DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC BASES REGULADORES DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DURANT EL DIES DE FESTA MAJOR AL DURANT EL DIES DE FESTA MAJOR AL DURANT EL DIES DE FESTA MAJOR AL DURANT EL DIES DE FESTA MAJOR AL 
VOLTANT DEL RECINTE FIRAL.VOLTANT DEL RECINTE FIRAL.VOLTANT DEL RECINTE FIRAL.VOLTANT DEL RECINTE FIRAL.    
 
L’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals defineix l’ús privatiu com aquell consistent en l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
part dels altres interessats. 
 
Quan poden haver-hi una pluralitat de persones interessades en l’ocupació, l’autorització 
s’ha d’inspirar en els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. 
 
És amb aquest propòsit que s’aproven les presents bases, la finalitat de les quals és 
l’adjudicació  d’espais de domini públic per prestar el servei  de bar  durant els dies de 
Festa Major al voltant del recinte firal. 
  
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’art. 72 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de règim local, es pretén potenciar les diferents entitats socioculturals, 
esportives i partits politics del nostre municipi, fomentant les seves activitats pròpies tot 
implicant-los activament en el desenvolupament de les festes. 
 
Els serveis de bar a adjudicar es distribuiran de la manera que s’indica a continuació. 
    
1.- Condicions de participació  

1. Podran participar totes les entitats culturals, juvenils i esportives  sense ànim de 
lucre, del municipi  de Ripollet, que estiguin degudament inscrites en el registre 
municipal que correspongui, així com  els partits politics representats en el 
municipi. 

2. En el cas que una entitat  per qüestions alienes no  pugui oferir el servei de bar 
amb el  propis membres de l’entitat, haurà de renunciar  a la seva petició. 

3. No s’admetrà en cap cas la subrogació o subcontractació dels drets de 
l’adjudicatari a terceres persones. 

4. Cada entitat designarà una persona responsable del bar.  
5. Cada participant haurà de satisfer la quantitat de 150 € (preu públic que s’establirà 

anualment) 
 



6. Es demanarà una fiança de 150Es demanarà una fiança de 150Es demanarà una fiança de 150Es demanarà una fiança de 150€ en concepte de neteja que es retornarà un cop s’hagi € en concepte de neteja que es retornarà un cop s’hagi € en concepte de neteja que es retornarà un cop s’hagi € en concepte de neteja que es retornarà un cop s’hagi 
comprovat que l’espai ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions. En el cas de no comprovat que l’espai ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions. En el cas de no comprovat que l’espai ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions. En el cas de no comprovat que l’espai ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions. En el cas de no 
ser així,ser així,ser així,ser així, i si la fiança no cobreix la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la resta del cost  i si la fiança no cobreix la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la resta del cost  i si la fiança no cobreix la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la resta del cost  i si la fiança no cobreix la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la resta del cost 
anirà a càrrec de l’entitat. anirà a càrrec de l’entitat. anirà a càrrec de l’entitat. anirà a càrrec de l’entitat.     
 
2.- Publicitat i Requisits que hauran d’acreditar els interessats: 
    
2.1. Per tal de garantir la màxima concurrència les presents bases es difondran mitjançant 
la seva publicació al web municipal www.ripollet.cat i a través de diferents anuncis als 
mitjans locals. 
    
2.2. Les entitats hauran d’aportar la següent documentació: 

2.2.1    Document d’identificació fiscal de l’entitat. 
2.2.2 Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat, o 

compromís de subscriure-la en cas de resultar adjudicatari. 
2.2.3 Certificat acreditatiu dels poders de qui signa la sol·licitud, signat aquest pel 

secretari de l’entitat. 
2.2.4 És requisit indispensable que les entitats sol·licitants organitzin al llarg de 

l’any activitats rellevants amb repercussió en els àmbits cultural, popular o 
associatiu de Ripollet i que estiguin adreçades a la població en  general. 

    
3.- Obligacions del Patronat Municipal de Cultura: 

1. El Patronat  proporcionarà  les connexions elèctriques per a la instal·lació de la 
maquinària del bar amb una potència màxima de 10 KW. 

2. Per garantir la seguretat de les instal.lacions elèctriques de cada caseta és 
imprescindible,  que cada entitat  instal·li un quadre  de proteccions apropiat pels 
elements  que  hi vulgui connectar tenint en compte la potència de 10 KW.     En cas 
de que no sigui així, no es donarà la connexió definitiva.    

3. El Patronat  proporcionarà un punt  d’aigua corrent.    
        

4.- Obligacions de d’entitats: 
1. Col·locació de les taules i les cadires. 
2. Instal·lació del bar. 
3. Retirar les taules i les cadires. 
4. Neteja de l’espai que ocupi el bar.        
5. Cada bar pot tenir música, a un volum moderat, respectant els altres bars i els 

veïns.  



6. Els bars funcionaran  durant els dies de festa Major de  divendres a dilluns . 
7. Per respecte  al veïnatge, obligatòriament hauran de tancar el bar a les 03.03.03.03.30303030 de la  de la  de la  de la 

matinadamatinadamatinadamatinada, i en cas de no respectar aquest horari la policia local procedirà al seu 
tancament i es prohibirà expressament l’obertura durant els dies posteriors. 

8. Per fer una festa sostenible i vetllar pel medi ambient, només s’utilitzaran  gots de  
plàstic.  

9. No se subministraran altres tipus de gots ni llaunes. 
 
5.- Situació del bars: 

1. Els bars es situaran a l’avinguda Catalunya entre  el carrer  Puigmal i el carrer 
Barberà. En cas que aquesta ubicació  es modifiqui, el Patronat de Cultura decidirà 
el nou emplaçament de la manera que consideri més convenient. 

2.2.2.2. Per facilitar el Per facilitar el Per facilitar el Per facilitar el pas de vehiclespas de vehiclespas de vehiclespas de vehicles,,,, la fluïdesa de les persones la fluïdesa de les persones la fluïdesa de les persones la fluïdesa de les persones i la igualtat entre tothom i la igualtat entre tothom i la igualtat entre tothom i la igualtat entre tothom    
únicament es podrà utilitzar l’espai delimitat i degudament marcat per la únicament es podrà utilitzar l’espai delimitat i degudament marcat per la únicament es podrà utilitzar l’espai delimitat i degudament marcat per la únicament es podrà utilitzar l’espai delimitat i degudament marcat per la 
organització. organització. organització. organització.     

3. L’organització designarà els metres corresponents a cada entitat.  
4.4.4.4. A la Festa Major 201A la Festa Major 201A la Festa Major 201A la Festa Major 2011111 es don es don es don es donarà prioritat a les entitats que van instal·lar un bar arà prioritat a les entitats que van instal·lar un bar arà prioritat a les entitats que van instal·lar un bar arà prioritat a les entitats que van instal·lar un bar 

durant la Festa Major 20durant la Festa Major 20durant la Festa Major 20durant la Festa Major 2010101010. Pel que fa a les entitats que demanin aquest servei i . Pel que fa a les entitats que demanin aquest servei i . Pel que fa a les entitats que demanin aquest servei i . Pel que fa a les entitats que demanin aquest servei i 
que no van participar l’any passat, es realitzarà un sorteig quan la demanda superi que no van participar l’any passat, es realitzarà un sorteig quan la demanda superi que no van participar l’any passat, es realitzarà un sorteig quan la demanda superi que no van participar l’any passat, es realitzarà un sorteig quan la demanda superi 
els metres disposats per l’organitzels metres disposats per l’organitzels metres disposats per l’organitzels metres disposats per l’organització.ació.ació.ació.    

5.5.5.5. Us avancem que el proper any es farà la proposta de que totes les entitats que Us avancem que el proper any es farà la proposta de que totes les entitats que Us avancem que el proper any es farà la proposta de que totes les entitats que Us avancem que el proper any es farà la proposta de que totes les entitats que 
sol·licitin un xiringo, si la demanda supera els metres disposats, es durà a terme un sol·licitin un xiringo, si la demanda supera els metres disposats, es durà a terme un sol·licitin un xiringo, si la demanda supera els metres disposats, es durà a terme un sol·licitin un xiringo, si la demanda supera els metres disposats, es durà a terme un 
sorteig. sorteig. sorteig. sorteig.     

 

6.- Presentació de sol·licituds i adjudicació: 
1. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22222222 de juny del 20 de juny del 20 de juny del 20 de juny del 2011111111 a les 21 h. a les 21 h. a les 21 h. a les 21 h. 
2. Les propostes es presentaran al Registre General del Patronat de Cultura  amb la 

sol·licitud que es correspon al següent model: 
3. <<El/la Sr./Sra. amb DNI, 

President/a del/la amb NIF núm. , 
amb domicili a Ripollet, carrer núm. , , , ,    
    
S O L . L I C I T A  permís per instal·lar un bar a la via publica,  a l’espai destinat a les 
entitats culturals, juvenils, esportives i partits politics al costat del recinte firal durant la 
Festa Major de Ripollet . 
S’adjunta la documentació relativa a l’apartat 2 d’aquesta convocatòria. 
Ripollet, de 2011 



El President de l’entitat 
 
Durant la primera setmana de juliol es comunicarà a tots els interessats la seva ubicació  i 
un planell de la  mateixa. 
 
La presentació de sol·licituds, es la acceptació d’aquestes bases. 
 
Ripollet, juny de 2011 
 


