Annex II

Relació de documents a presentar pels sol·licitants
La documentació es presentarà juntament amb una instància adreçada a tal efecte al Registre General de
l'Ajuntament i anirà continguda en dos sobres tancats, amb la denominació del sol·licitant i referència al
procediment per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic per a la instal·lació de
les “Tavernes de la ruta de la saboga” de la Festa del Renaixement.

Cadascun dels sobre contindrà la següent documentació

Sobre A:
 Document A) que conté les dades del sol·licitant, segons model annex.
Còpia compulsada del NIF de l'entitat o empresa.
Còpia de la llicència d’activitat en el cas dels restauradors o hostalers
Còpia compulsada del DNI de qui fa la sol·licitud i autorització per escrit del president o secretari de
l’associació, en cas que no sigui un d’ells dos qui faci la sol·licitud, per a iniciar els tràmits, i
documentació acreditativa del càrrec
Certificat del/la secretari/a de l’entitat o associació que acrediti el nombre de socis o membres de
l’associació.
Certificació emesa pel secretari de l’acord que aprova la realització de la taverna.
Fotocòpia compulsada dels carnets de manipuladors.
Assegurança de responsabilitat civil
Factura proforma del lloguer de les cabines sanitàries.
Sobre B:
2.Document B), Projecte de la taverna per a la Ruta de la Saboga, segons model annex.
3. Croquis de la taverna i la distribució de les taules i barra.
4. Annex gràfic amb imatges de la taverna, engalanament, vestuari i demés elements que
conformen la taverna.

DOCUMENT A
Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació del domini públic mitjançant la instal·lació d'una “Taverna a la Ruta
de la Saboga” a la XXV Festa del Renaixement

Dades Entitat o Empresa:
Nom:
CIF:
Adreça:
Municipi:
Codi Postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:
Pàgina web:
Dades representant
Cognoms i nom:
DNI:
Càrrec a l’entitat o empresa:
Adreça:
Municipi:
Codi Postal:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Persona encarregada de la taverna (si es diferent a qui ho sol·licita)
Mateixa persona que ho sol·licita

Diferent persona.

Nom i Cognoms:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
La vostra entitat o empresa
Va instal·lar taverna l'edició anterior? Sí

No

Ha muntat una taverna a la Festa del Renaixement anteriorment? Sí
En cas afirmatiu, quins anys?

No

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
a)Còpia compulsada del NIF de l'entitat o empresa.
b)Còpia de la llicència d’activitat en el cas dels restauradors o hostalers
c)Còpia compulsada del DNI de qui fa la sol·licitud i autorització per escrit del president o secretari de
l’associació, en cas que no sigui un d’ells dos qui faci la sol·licitud, per a iniciar els tràmits, i
documentació acreditativa del càrrec
d)Certificat del/la secretari/a de l’entitat o associació que acrediti el nombre de socis o membres de
l’associació.
e)Certificació emesa pel secretari de l’acord que aprova la realització de la taverna.
f)Memòria explicativa de l’activitat de l’associació o entitat de l’any 2018 on s’expliquin les activitats
desenvolupades a Tortosa i que tenen com a destinataris els habitants de Tortosa.
g)Memòria explicativa de participació en campanyes de promoció de la ciutat (en el cas dels
restauradors) durant el darrer any.
h)Fotocòpia compulsada dels carnets de manipuladors.
i)Assegurança de responsabilitat civil
j)Factura proforma del lloguer de les cabines sanitàries.

DOCUMENT B
PROJECTE DE TAVERNA DE LA RUTA DE LA SABOGA
XXV FESTA DEL RENAIXEMENT

Nom de la Taverna:
1.- Ubicació
Lloc (en cas que s’hagi instal·lat l’any 2019 i es vulgui repetir en el mateix espai):
Metres de la zona de barra i cuina:
Nombre de taules:
Metres totals de taules:
S'inclourà, com a documentació adjunta, un croquis amb la situació de la taverna i la distribució de les taules i barra.

2.- Descripció física de la taverna
Material Barra:
Fusta

Coberta amb canyís

Coberta amb tela

Altre material (Especificar)

Tela

Altre sistema

Barra de promoció d’alguna
empresa
Observacions:
Separació cuina
Fusta

Coberta de canyís

(Especificar)

Observacions:
Entoldat:
No n'hi ha

Tela

Canyís

Altre sistema
(Especificar)

Observacions:

Taules:
Sobre:
No n'hi ha

Llarg de fusta envellida i

Llarg de fusta d’una

Llarg cobert amb saca o

llistons

sola peça

paper

Quadrat de fusta envellida

Quadrat cobert amb

Altre sistema

saca o paper

(Especificar)

Cavallets de fusta

Cavallets o potes metàl·liques

Observacions:
Potes de les taules
No n'hi ha

Potes fixes de fusta
massissa, en forma de

tapades amb saca

creu, fixades al sobre i del
mateix material que el
sobre
Altre sistema
(Especificar)
Observacions:
Seients:
No n'hi ha

Bancs de fusta d’una sola

Bancs de fusta de

peça

dues parts: tauló i peu

Tamborets de fusta

Altre sistema
(Especificar)

Engalanament i ambientació
No n'hi ha

Elements vegetals

Elements vegetals

Teles cobrint els elements no

naturals

artificials

permesos

Teles de color

Estris i instruments

Roba de Saca cobrint els

decoratives

antics

elements no permesos

Reproducció de música

Cartells fets de fusta

Cartells fets de Cartró

ambient
Vaixella i recipients de
fang
Zona annexa a la taverna ambientada segons un campament de l’època, descripció: Elements
que composaran la zona annexa
Altres elements decoratius i engalanament:
Parament
Gots i vaixella de fang
No n'hi ha

De 0 a 25 peces

De 26 a 100 peces

Material de la resta de gots i plats
Plàstic o cartró

Plàstic de baixa qualitat i/o

dur imitant

de propaganda

terrissa
Altres i/o observacions:

Més de 100 peces

Vestuari del personal
Diversitat de vestits

Tothom va amb el cap

El vestuari té varietat

entre els membres de la cobert

de complements

taverna (descriure)

(descriure)

Descripció del vestuari, adjuntar imatges si és possible:

Productes servits
(Indicar tots els productes que es servirà i quins productes el componen)
Tipus
Aigua petita
Refrescos
Aigua Gran
Refrescos
Cervesa
Vi got normal
Vi gerra
Vi especial got petit
Vi especial botella/gerra
Entrepà tipus 1
Entrepà tipus 2
Ració
Tapes
Plat Combinat o assortit
Plat Combinat o assortit

Descripció

Preu

extra
Coca
Coqueta o pastisset

Documentació que s’adjunta

 Croquis amb la situació de la taverna i la distribució de les taules i barra
 Annex gràfic amb imatges de la taverna, engalanament, vestuari i demés elements que conformen la
taverna.

Signatura i data

