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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE 4 ESPAIS DE BAR 
DINS EL RECINTE FIRAL DE LA FESTA MAJOR 2017 
 
1.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular l’ús dels espais destinats a casetes - bar  de la 
ciutat dins del recinte firal durant la festa major per tal de procedir a l’adjudicació de les 
llicències d’ocupació d’aquests espais, tot facilitant la concurrència pública de les enti-
tats locals sense afany de lucre d’aquest municipi, i la valoració de les que són merei-
xedores de fer-ne ús. Hi ha un total de 4 espais destinats al muntatge de casetes - bar 
al recinte firal. 
 
2.- NATURALESA JURÍDICA 
 
D’acord amb l’establert a l’article 57 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya i l’article 92 de la 
Llei33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, amb 
les presents bases es regula el procediment per l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic, atenent els principis 
d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es 
pretén assolir. 
 
3.- REQUISITS DELS/ DE LES SOL·LICITANTS 
 
Poden sol·licitar llicència ocupació les entitats locals sense afany de lucre degudament 
legalitzades i que tinguin seu social a la població de Sant Joan Despí. 
 
4.- CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS AL RECINTE FIRAL 
 
L’espai destinats als bars al Recinte Firal es situarà a l’Avinguda Verge de Montserrat, 
a la part superior del recinte firal. 
 
Cada espai destinat a bar consta de: 
 

• Un espai de 20 metres de llarg per 10 metres d’amplada (orientatiu segons ubi-
cació definitiva dels elements de les atraccions de la fira).  

• Alimentació elèctrica de la instal·lació: Cada entitat haurà d’instal·lar un quadre 
elèctric amb les proteccions apropiades pels elements que hi vulgui connectar, 
realitzant la instal·lació interior de la caseta segons la normativa vigent. Les po-
tències totals que l’Ajuntament posa a disposició a l’escomesa municipal per a to-
tes les entitats és de 40 kw de subministrament trifàsic (63A) les 24 h del dia. 
Auxiliarment, i atenent a les necessitats sol·licitades, es podrà disposar de po-
tència addicional, per a mantenir la instal·lació fixa en condicions de seguretat. 

• Es proporcionarà un punt d’aigua corrent i una mànega per a la gestió del punt 
d’aigua. 

• Es proporcionarà bidons de deixalles que facilitin el reciclatge. 
• Es facilitarà l’estructura per poder fer el muntatge de banderetes i guirnaldes de 

llum. 
• Si hi ha disponibilitat, es facilitaran alguns mòduls de tarima i tanques altes si són 

necessàries pel tancament i delimitació de l’espai, així com taulons i cavallets per 
al que es consideri necessari. 
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5.- CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS 
 
Els adjudicataris de la corresponent llicència hauran de complir les condicions que 
s’esmenten a continuació : 
 
5.1.- Muntatge i Desmuntatge 
 
El muntatge es farà durant el dimecres 21 o dijous 22 de juny  de 2017.  
El desmuntatge es farà durant la nit del diumenge 25 de juny, un cop finalitzat l’horari 
d’obertura dels bars i fins les 20 h del dilluns 26 de juny.  
 
5.1.2.- Horaris 
 
L’horari d’obertura dels bars situats al Recinte Firal de Festa Major són: 

 
Dia 22 tancament a les 22 h. 
Dia 23 tancament a les 03 h. 
Dia 24 tancament a les 03 h. 
Dia 25 tancament a les 24 h. 
 

En cas de no respectar aquest horari la policia local procedirà al seu tancament. 
 
5.1.3.- Neteja 
 
És obligació, per qüestions d’higiene, que cada dia es buidin les deixalles del recinte. 
A tal efecte es col·locaran contenidors pròxims a l’espai. 
 
5.1.4.- Condicions higiene sanitàries que han de co mplir:  
 

�  Superfícies en contacte amb els aliments: fàcils de rentar i desinfectar i de ma-
terials llisos,rentables i no tòxics. 

�  Disposar de material adequat per la neteja i desinfecció dels equips, estris de 
treball i els aliments. 

�  Subministrament suficient d’aigua potable.  
�  Dispositius adequats pel emmagatzematge i l’eliminació higiènica de deixalles. 
�  Instal·lacions i medis adequats pel manteniment i vigilància de les condicions 

adequades de temperatura de productes alimentaris (cambres de refrigeració). 
�  Col·locar els productes alimentaris de forma que es previngui el ris de contami-

nació en la mesura del possible. 
�  Proteccions per a la manipulació d’aliments. 

 
5.1.5.- Vigilància i seguretat 
 
La vigilància de l’espai i materials corre a càrrec de cada adjudicatari al llarg de tots els 
dies. Cada adjudicatari haurà de disposar com a mínim d’un extintor,que els serà pro-
porcionat 
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5.1.6.- Materials 
 
Els adjudicataris han d’aportar: carpa o recinte tancat,  neveres, planxes cuina, taules, 
cadires i para-sols si es creu convenient, decoració (plantes, banderetes, i guirnaldes 
de llum)  
 
 
5.1.6 .- Altres 
 
Cada bar pot tenir música, a un volum moderat, atenent decret 176/2009 de novem-
bre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció con-
tra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos, , respectant els altres bars i 
els veïns i veïnes. 
 
Per fer una festa sostenible i vetllar pel medi ambient, es recomana la utilització de 
plats i gots compostables i també es recomana anar introduint en la instal·lació 
d’enllumenat interior, les bombetes led, així com la maquinaria el més eficient possible 
per tal de minimitzar la despesa municipal d’electricitat  
 
Els adjudicataris dels espais del Recinte Firal, informaran a la seva clientela de fer un 
consum responsable de les begudes servides per una  bona convivència col·lectiva. 
 
6.- FIANÇA 
 
Un cop feta l’adjudicació caldrà abonar una fiança de 250,00 €, que es retornarà un 
cop finalitzada la Festa Major i s’hagi comprovat que l’espai ocupat es deixa en bones 
condicions així com tot el material cedit. Si es trobes algun desperfecte en els materi-
als, brutícia o pèrdua de materials es cobriria amb la fiança. 
 
 
7.- PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES 
 
Les entitats descrites al punt 3 interessades en disposar d’un espai de bar al Recinte 
Firal, hauran de presentar la seva sol·licitud mitjançant una instància presentada da-
vant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, situada al Ca-
mí del Mig, 9. 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds  finalitzarà el dia 12 de maig de 
2017. 
 
Tota la informació per accedir a la sol·licitud serà difosa mitjançant la seva publicació 
al web municipal.  
 
7.1.- Documentació: 
 
Amb la instància s’haurà d’aportar, també, la següent documentació: 
- Proposta de restauració (veure punt 8) (detall de la instal·lació, muntatge, disseny de 
l’espai especificant al màxim la potència  necessària i l’equipament elèctric)      
- proposta de les mesures higiene sanitàries previstes                                     
- Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud.  
- Documentació  acreditativa de l’entitat local sense afany de lucre. 
- Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat. 
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7.2.- Comissió de valoració. 
 
7.2.1.- La comissió de valoració estarà composat per: 
  
- Sra. Núria Poll,  Cap de Serveis i Programes Culturals de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí. 
- Sr. Antonio Casas , Cap del Departament de Via Pública  de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. 
- Sra. Cristina Romeu, Tècnica de Salut de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
7.2.2.- Un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies aquesta comissió exa-
minarà la documentació presentada, valorarà les propostes d’acord  amb l’establert al 
punt 7.1 d’aquestes bases i emetrà una acta de valoració.  
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a 
l’interessat/ada perquè la subsani en el termini improrrogable de 3 dies, transcorreguts 
els quals se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
7.2.3.- L’atorgament de la corresponent llicència d’ocupació temporal de l’espai desti-
nat a bar es notificarà als interessats/ades a favor dels quals s’hagi atorgat, per tal que 
puguin procedir al pagament de la corresponent fiança abans del 20 de juny de 2016. 
 
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
 
Els criteris de valoració que s’utilitzaran per valorar les propostes presentades seran 
els següents: 
 
1. Presentació del projecte,  la infraestructura que muntarà  i croquis del disseny  del 
muntatge de l’espai de bar, especificant amb detall tota la maquinaria  que fa referèn-
cia a la necessitat de potencia elèctrica,  així com els horaris d’obertura al públic (fins a 
10 punts).  
2. Varietat i qualitat de l’oferta gastronòmica (fins a 10 punts). 
3. Capacitat Operativa: Demostrar capacitat operativa per garantir el servei durant els 
horaris d’obertura del Recinte Firal. Aquesta capacitat es valorarà en funció de la de-
mostració fefaent de la capacitat d’executar accions de la magnitud proposada o 
d’haver-les executat iguals o similars amb anterioritat (fins a 10 punts) 
 
Es proposarà l’atorgament de la llicència a aquelles entitats locals sense afany de lu-
cre que obtinguin major puntuació d’acord amb els criteris esmentats. En cas d’empat 
es realitzarà un sorteig entre aquelles sol·licituds que hagin obtingut la mateixa puntu-
ació. L’ ubicació definitiva s’escollirà en funció de la puntuació obtinguda. 
 
9.- CAUSES DE REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
 
D’acord amb el que preveu l’article 57 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, la 
llicència d’ocupació temporal atorgada origina una situació de possessió precària es-
sencialment revocable per raons d’interès públic. Així mateix també constituirà causa 
de revocació de la llicència, l’incompliment pel seu titular de les condicions i obligaci-
ons que s’estableixen en aquestes bases. 
Aquestes bases han estat aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despi de data 3 d’abril de 2017 


