Directrius per a la ubicació de tavernes a la Ruta de la Saboga de la XXV Festa del Renaixement
La Festa del Renaixement de Tortosa és el principal actiu lúdic i cultural de la ciutat. Any rere any, milers de
persones vingudes d’arreu de Catalunya venen a compartir experiències i a gaudir de la recreació de l’època del
Renaixement. La Festa està declarada Festa d’Interès Turístic Nacional, Festa d’Interès Turístic Local i el 2005 va
rebre la Placa d’Honor del Turisme de Catalunya, a banda d’altres guardons i distincions, la qual cosa fa palesa la
qualitat que té. Un dels elements característics és la Ruta de la Saboga, un circuit de tavernes ambientades al
segle XVI, on la festa i la gresca és present a totes hores, portades per entitats o professionals de la restauració.
Aquestes bases s’estableixen per la necessitat de dotar d’un marc normatiu la Ruta de la Saboga de la Festa del
Renaixement, i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor i caracterització a les tavernes d’acord amb l’estètica
de l’època i per tal de clarificar la seva distribució a causa del nombre limitat d’espais que hi ha.
En les darreres edicions l’organització de la Festa ha anat treballant amb rigor, tenint cura que les tavernes
acompleixin els requisits exigits. En aquest sentit, s’aposta per tavernes de qualitat, amb uns preus màxims i amb
una ambientació polida i acurada. D’altra banda, el nom de la taverna s’ha d’ajustar al context del segle XVI i a
l’espai on s’ubica. Si a la sol·licitud no està indicat quin serà el nom es consensuarà amb l’organització de la Festa
del Renaixement un nom adequat a l’època.
La instal·lació d’aquestes tavernes es formalitza d’acord amb aquests requisits:
La obligatorietat d’aplicar les directrius d’engalanament i elaboració d’àpats a les tavernes.
Disposar de carnets de manipulador d’aliments.
S’haurà de proveir d’una cabina sanitària portàtil que serà ubicada segons les indicacions de
l'organització.
Presentació de la sol·licitud, amb el projecte de la taverna que es realitzarà (menjars a servir,
engalanament taverna i altres), així com els preus i plànol de la zona a ocupar, plànol de situació i
distribució, amb els metres utilitzats, - aquest darrer supòsit en cas que la taverna repeteixi ubicació-,
al Registre General de l’Ajuntament, seguint les directrius i recomanacions marcades per l’organització
de la Festa.
D’altra banda, durant els dies de la Festa molts bars del municipi que es troben dins l'emplaçament de realització
de les activitats festives, amplien l’ocupació de la via pública amb més taules, cadires i/o alguna barra. En
aquesta ampliació s’ha d’aplicar la taxa base establerta en aquest concepte en l'ordenança fiscal (305,10€), pels
dies de la celebració de la Festa, efectuant el pagament previ de l’import en anterioritat a la seva celebració. Per
tal de mantenir una ambientació d’època en tot l’espai de la Festa, les ocupacions temporals de la via pública o
les ampliacions d’ocupació, s’hauran d’ajustar a la normativa de la Ruta de la Saboga, tal ho com fan les tavernes
de la Ruta de la Saboga i per aquest motiu també hauran de presentar el projecte que en aquestes directrius es
demana.
L'organització posa a disposició dels interessats els següents emplaçaments per a l'edició corresponent a
l'exercici 2022:
Lloc
Avançades de Sant Joan
Entorn edifici delegacions
Travessia Mur
Pl. Sant Joan
Plaça de la Immaculada
Plaça dels Estudis, voltant jutjat
Plaça Sant Jaume
Poliesportiu de Remolins
Passeig Ronda
Pinets Escorxador
C. Replà
C. del Vall
Embarcador del mercat
Pl. Fluvial de Ferreries
Pl. Mossèn Sol

Nombre Tavernes
3 tavernes
1 taverna
2 taverna
1 taverna
2 tavernes
1 taverna
1 taverna
2 tavernes
1 taverna
2 tavernes
1 taverna
1 taverna
1 taverna
1 taverna
1 taverna

Tindran prioritat d'emplaçament aquelles entitats/professionals que hagin ocupat aquell lloc en anterior edicions.
Per a les noves sol·licituds, prèvia aprovació del projecte, s'establirà l'emplaçament tenint en compte l'ordre per
data de sol·licitud.
1. Caràcter dels sol·licitants.
1.1. Poden optar a la ubicació de tavernes durant els dies de la Festa, les associacions ciutadanes, culturals i
esportives, i els professionals del sector de la restauració que tinguin el seu àmbit d’actuació a la ciutat de
Tortosa, per tant han d’estar inscrits en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Tortosa, en el cas de les entitats,
o tenir la corresponent llicència d’activitat, per als restauradors.
1.2. No podran concórrer a l’atorgament de llicències aquells professionals del sector de la restauració i les
associacions de caire social, cultural i esportiu, que no acompleixin condicions i pagaments establerts en
anteriors edicions per la ubicació de les Tavernes de la Ruta de la Saboga.
1.3. Les activitats que dugui a terme el/la titular són a risc i ventura del sol·licitant. L’ajuntament no participa en la
gestió de l’activitat, ni assegura als titulars de la llicència una recaptació o rendiment mínim per l’explotació de
l’activitat desenvolupada.
1.4. Les tavernes no podran servir begudes de graduació encara que disposin d’una llicència oportuna per
aquests efecte, en canvi si podran servir begudes refrescants, cervesa i vi.
1.5. L’ajuntament de Tortosa es reserva la facultat d’inspecció i control sobre les activitats desenvolupades pels
titulars de les llicències atorgades, mitjançant el personal que designi a l’efecte, així com de modificar les
característiques o condicions de la llicència per motius d’interès públic, sense perjudicar els drets del titular de la
llicència. Finalment, també es reserva el dret de clausurar la taverna que incompleixi les directrius o no s’ajusti al
projecte presentat.
2. Personal, subministres i seguretat.
2.1. Els titulars de les llicències són responsables de dotar l’activitat del personal necessari i degudament
qualificat per tal de garantir el normal funcionament d’aquesta en les convenients condicions i evitar als usuaris
qualsevol incomoditat, així com el manteniment en perfecte estat de les instal·lacions, essent la seva
responsabilitat la neteja, salubritat i higiene d’aquestes durant el temps que duri l’autorització. Igualment són
responsables de deixar en perfecte estat l’espai de domini públic al final de la seva utilització.
2.2. Els titulars de les llicències assumeixen tota possible responsabilitat civil o penal, així com les obligacions
laborals i fiscals que es derivin de l’activitat que s’exerceixi en funció de la llicència atorgada, responent davant
l’Administració o davant tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar derivats de l’explotació del servei. A
tal efecte el contractista s’obliga a contractar pòlisses d’assegurança, amb primes al seu càrrec, contra incendis,
possibles sostraccions i responsabilitat civil . L’Ajuntament de Tortosa no es fa responsable d’indemnitzar, en el
seu cas, els danys causats per aquests conceptes.
2.3. Les tavernes hauran de disposar de 2 extintors, com a mínim, per tal de prevenir possibles incendis.
2.4 Els subministres, la seva contractació o qualsevol altra despesa o tasca derivada d’aquests corre a càrrec de
l’entitat o empresa que sol·licita la taverna.
3. Obligacions de les tavernes
3.1. Seran obligacions dels titulars de les llicències:
a)Adquirir tots els materials i els elements necessaris per a la posada en funcionament de les instal·lacions i per al
seu correcte funcionament. Les infraestructures necessàries per a possibilitar la recepció dels subministraments
necessaris per al desenvolupament de les activitats seran a càrrec del titular de la llicència.
b)Permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament de Tortosa, a través de personal funcionari i/o tècnic que el
representi, pugui inspeccionar i controlar el desenvolupament de l’activitat.

c)Complir rigorosament les normes de la legislació sanitària, disposar del carnet de manipulador d’aliments ,
vetllant així per la qualitat productes i la correcta manipulació higiene i conservació del aliments.
d)Respectar i seguir les següents indicacions establertes en matèria de sanitat:
-La taverna ha de mantenir una neteja adequada i evitar les contaminacions.
-Tindran instal·lacions per la correcta neteja dels estris de les mans, amb eixugamans de paper i
instal·lacions per la neteja dels estris de treball.
-Les superfícies que puguin estar en contacte amb aliments seran de materials fàcils de netejar, no
tòxics i sense oxidacions.
-Hauran de tenir subministrament suficient d’aigua potable, contenidors de deixalles tapat i desguassos
canalitzats.
-Control de les condicions adequades de temperatura dels productes alimentaris, si els aliments
necessiten control de temperatura:
En fred: 4’5-12º C
En calent: 65º C
-Disposició dels aliments per evitar contaminacions (protegits i separats crus de cuinats).
e)Respectar el preu de venda dels productes acompanyat a la sol·licitud per a l’atorgament de la llicència.
Preus de la Ruta de la Saboga
Producte
Aigua petita
Refresc
Aigua gran
Cervesa
Vi, got
Vi, gerra
Vi especial, got
Vi especial, gerra/ampolla
Entrepà 1 ingredient
Entrepà 2 ingredients
Ració
Tapa
Plat combinat normal
Plat combinat extra
Coca salada
Coqueta / pastisset

Preu Mínim Preu Màxim
1€
1,25 €
1,50 €
1,80 €
1,80 €
2,30 €
1,50 €
1,70 €
1€
1,50 €
4€
6€
1,20 €
2€
9€
12 €
3,15 €
3,60 €
3,60 €
4,50 €
4,15 €
5,65 €
3,50 €
4,50 €
7€
8,70 €
8,50 €
11,00 €
1,30 €
2,00 €
1€
1,70 €

En el formulari s’ha d’incloure la descripció dels productes i de quins elements i/o productes estan composats els
plats o entrepans.
f)Llogar una cabina portàtil wc la ubicació de la qual serà definida per l’Ajuntament de Tortosa, prop de la ubicació
de la Taverna.
g)Cada taverna ha de facilitar a la Festa del Renaixement 15 tiquets de refresc/cervesa i 15 tiquets d’entrepans ,
dels quals 10 seran de l’entrepà més econòmic i la resta de preu superior. Els tiquets s’entregaran un cop
autoritzada la ubicació de la taverna, i abans de l’inici de la Festa del Renaixement, convenientment segellats pel
titular de la taverna.
3.2. Si la Festa del Renaixement arriba a algun acord de patrocini relacionat amb begudes, les tavernes hauran
de servir de forma exclusiva i obligatòria la marca d’aigua, cervesa o refresc que l’Ajuntament de Tortosa designi.

4. Ambientació
Les tavernes instal·lades a la ruta de la Saboga es converteixen en tavernes del segle XVI, per tant han de fer el
màxim esforç possible per a recrear l’ambient que tindria una taverna d’aquella època i introduir al visitant/client
en el joc que la recreació històrica implica. S’haurà de respectar l’ambientació d’època pròpia de la Festa del
Renaixement, de la següent manera:

-Tot el personal del servei haurà d’anar vestit de taverner/a de l’època.
-S’ha d’engalanar convenientment la taverna instal·lada d’acord amb l’època del Renaixement recreada, havent

de guardar cura de no mostrar els sortidors de beguda, neveres i altres aparells electrodomèstics i que aquests
estiguin correctament tapats. Els recipients més adients per servir el menjar hauran de ser de terrissa, i que les
taules i cadires utilitzades siguin confeccionades amb taulons de fusta. A aquest efecte no es poden utilitzar
cavallets, ni potes, ni cap altre sistema metàl·lic que no sigui convenientment dissimulat. Per altra banda, tampoc
són permeses l’ús d’estructures de plàstic prefabricades.

-La cuina i la zona de treball han d’estar amagades a la vista i separades de la zona de servei.
-Si es cobreix la taverna, la tela per a tal efecte ha de ser d’un teixit natural.
-El menjar confeccionat haurà d’adaptar-se el màxim a l’època, recomanem els escabetxos i, si pot ser, la no
utilització de tomàquet en els entrepans. En qualsevol altre cas queda expressament prohibit l’ús d’ingredients
que no estaven incorporats a la dieta de les persones del segle XVI, com poden ser els productes provinents
d’Amèrica (tomata, pebrot, xocolata, etc.).

-Queden expressament exclosos qualsevol tipus de combinat, còctel (inclosa l’aigua de València) o beguda
espirituosa, tant perquè no s’ajusten a l’època com a la mateixa normativa de les tavernes.

-Es recomana l’ús de sucs i altres begudes enlloc de els refrescos i begudes gasoses, de la mateixa manera que

cercar una varietat i diversitat d’altres begudes com cerveses i vins per a evitar la uniformitat entre les tavernes i
ampliar l’oferta.

-És obligatori que els cartells on s’indiquin els preus de les consumicions i altres rètols i objectes identificatius de
l’establiment tinguin imatge d’època.

-No es permet l’ús de cadires a la zona de taules, s’ha de fer servir bancs o tamborets.
-Es recomana NO utilitzar bales de palla per a l’ambientació de les tavernes. En tot cas no es podran utilitzar per
a fer taules o seients o qualsevol altre sistema per a acomodar el públic.

-Evitar qualsevol referència a l'Edat Mitjana, ja que les tavernes estan ambientades en l'època del Renaixement i
no en la medieval.

-No és obligatori l’ús de música per tal de complementar l’engalanament de la taverna, però en cas de disposarne s’haurà d’utilitzar música pròpia de l’època del Renaixement.

-Qualsevol activitat o actuació que es proposi a la taverna s’ha d’adequar a l’època del Renaixement, tant per la

indumentària, com l’atrezzo o el repertori, ha de rebre el vist-i-plau de l’organització i s’ha d’encaixar dins de la
programació general de la Festa.
- Seguint la Directriu Europea 2019/904 de l 5 de juny, relativa a la reducció de l'impacte de determinats
productes de plàstics en el medi amvbient, i seguint el projecte de Llei de residus i Sols contaminants que revisa
l'actual normativa en la mateèria de l'anu 2011, per complir les normatives europees, es tindrà en compte
fomentar alternatives la utilització de materials reutilitzables o material no plàstic per tal de servir els aliments i
begudes. En tot cas, a partir de l'1 de gener de 2023 queda prohibida la seva distribució gratuïta, havent de
cobrar per cada producte de plàstic, un preu al consumidor, diferenciant-lo al tiquet de venda.

L’Ajuntament de Tortosa valorarà el rigor de l’ambientació i en els productes, així com la reducció de l'impacte
ambiental, més enllà dels mínims establerts en les presents directrius tal com es reflexa en els criteris de
valoració de les sol·licituds.
A tal efecte, l’Ajuntament de Tortosa es compromet a facilitar als titulars de la llicència informació sobre menjar de
l’època, utillatge, música i altres elements propis de la Festa, a través del personal d’aquesta.
5.-Procediment d'adjudicació.
Es publicarà en mitjà local el termini de presentació de sol·licituds i es podrà obtindre la informació i els formularis
en la web de l'ajuntament de Tortosa.
Per valorar les sol·licituds i determinar aquelles en favor dels quals hagi de recaure l'adjudicació s'estarà als
criteris d'adjudicació que figuren a l'annex I, que seran valorats pel comitè d'experts constituït a l'efecte.
6.- Sol·licitants.- Podran concórrer a l'autorització les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres
que, tenint plena capacitat d’obrar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l’article
60 del TRLCSP, estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i compleixin els
requisits específics que estableixen les directrius de la Festa.
7.- Criteris d'adjudicació.- Seran els següents, amb la ponderació que en cada cas se'ls atribueix, que s'avaluaran
en funció de les puntuacions que per a cadascun es detallen a l'annex I:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

descripció física de la taverna
engalanament i ambientació
vestuari del Personal
productes servits
annex gràfic
parament
abast social del sol·licitant
participació en edicions anteriors de la Festa

25/100
20/100
10/100
10/100
10/100
5/100
10/100
10/100

8.- Presentació de sol·licituds.- Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Tortosa, en
dies laborables de 9 a 14 hores, d'acord amb el model normalitzat que figura en l'annex II, durant el termini d'un
mes, amb venciment a les catorze hores del dia correlatiu al de la publicació en un mitjà local. Si el dia de
venciment cau en dissabte o festiu el termini s'entendrà prorrogat fins les catorze hores del dia hàbil
immediatament posterior.
La presentació de sol·licitud comporta l'acceptació de les directrius i demés documents que integren els annexos
I, II així com el règim jurídic pel qual es regeix l'ocupació del domini públic objecte d'autorització.
La documentació es presentarà en dos sobres:
- En el sobre A s'inclourà la documentació general del sol·licitant d'acord amb el model “document A” i
documentació complementària a adjuntar que figura a l'annex II
- En el sobre B s'inclourà la documentació tècnica de la sol·licitud d'ocupació, d'acord amb el model “document B”
que figura a l'annex II acompanyat dels corresponents croquis i annex gràfic.
9.- Documentació a presentar amb caràcter previ a l'adjudicació.
Aquells que hagin estats proposats per a l'autorització estan obligats a acreditar estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social i aportar la resta de documentació que es preveu en els annexos
corresponents, si no ho haguessin fet anteriorment, en el termini màxim dels deu dies hàbils següents a la
publicació de la proposta d'autoritzats.
Igualment en l'esmentat termini hauran de procedir a autoliquidar, a la tresoreria municipal, la taxa resultant de
l'ocupació. Aquesta autoliquidació s'entendrà efectuada amb caràcter provisional, a reserva de la liquidació
definitiva que, en el seu cas, pugui aprovar l'administració. En altre cas, esdevindrà definitiva.

Annex I
Criteris de valoració de les sol·licituds per a la ubicació de tavernes a la Ruta de la Saboga de la XXV Festa del
Renaixement
En cada criteri s'atorgarà la màxima puntuació, segons la ponderació corresponent, a aquella sol·licitud que hagi
assolit la màxima valoració, puntuant-se la resta de forma decreixent en proporció directa.
1.- Engalanament i ambientació (ponderació 20/100)
Elements vegetals naturals: 15 punts
Elements vegetals artificials: 10 punts
Teles cobrint els elements no permesos: 5 punts
Teles de color decoratives: 20 punts
Estris i instruments antics: 20 punts
Roba de Saca cobrint els elements no permesos: 5 punts
Cartells fets de fusta: 10 punts
Cartells fets de Cartró: 0 punts
Vaixella i recipients de fang: 10 punts
Reproducció de música ambient: 5 punts
Zona annexa a la taverna ambientada segons un campament de l’època, adjuntar descripció: fins 50
punts
Altres elements decoratius i engalanament: fins 30 punts

2.- Vestuari del personal (ponderació 10/100)
Diversitat de vestits entre els membres de la taverna: 20 punts
Tothom va amb el cap cobert: 20 punts
El vestuari té varietat de complements (descripció i imatge): fins 20 punts
Descripció del vestuari i les imatges adjuntes: fins 50 punts
3.- Productes servits (ponderació 10/100)
Menjar:
Solament es servirà de beure sucs naturals, vi, cervesa i aigua: 50 punts
Els entrepans no tenen tomata: 50 punts
Més de quatre tipus d’entrepans: 15 punts
Més de tres tipus de plats combinats: 20 punts
Més de tres tipus de tapes: 25 punts
Es serveixen coques salades: 15 punts
Coquetes, pastissets i altres dolços tradicionals: 10 punts
Begudes:
Dos tipus de vi: 5 punts
Tres tipus de vi: 10 punts

Més de tres tipus de vi: 20 punts
Dos tipus de cervesa (no s’inclou la cervesa sense alcohol): 10 punts
Més de dos tipus de cervesa: 15 punts
4.- Descripció física de la taverna (ponderació 25/100)
Material Barra:
Fusta: 15 punts
Coberta amb canyís: 7 punts
Coberta amb tela: 5 punts
Barra de promoció d’alguna empresa: 0 punts
Altre material: fins a 10 punts
Separació cuina
Fusta: 15 punts
Coberta amb canyís: 7 punts
Coberta amb tela: 5 punts
Altre material: fins a 10 punts
Entoldat:
Canyís: 5 punts
Tela: 7 punts
Altre sistema: fins 10 punts
Taules:
Sobre:
Llarg de fusta envellida i llistons: 15 punts
Llarg de fusta d’una sola peça: 3 punts
Llarg cobert amb saca o paper: 3 punts
Quadrat de fusta envellida: 7 punts
Quadrat cobert amb saca o paper: 2 punts
Altre sistema: fins 10 punts

Potes de les taules
Potes fixes de fusta massissa, en forma de creu, fixades al sobre i del mateix material que el sobre : 10
punts
Cavallets de fusta: 5 punts
Cavallets o potes metàl·liques tapades amb saca: 3 punts
Altre sistema: fins 5 punts

Seients:
Bancs de fusta d’una sola peça: 15 punts
Bancs de fusta de dues parts: tauló i peu: 5 punts
Tamborets de fusta: 7 punts
Altre sistema: fins 5 punts
5.- Parament (ponderació 5/100)
Gots i vaixella de fang
De 0 a 25 peces: 5 punts
De 26 a 100 peces: 20 punts
Més de 100 peces: 50 punts

Material de la resta de gots i plats
Cartró dur imitant terrissa: 30 punts
Plàstic de baixa qualitat i/o de propaganda: 0 punts
Altres productes reutilitzablesi/o observacions: fins 15 punts
6.- Valoració de l'annex gràfic (ponderació 10/100)
Degut a que en l’annex es poden explicar i desenvolupar tots aquells punts relatius al muntatge de la taverna
més enllà del que s’estableix en el formulari del projecte i hom pot treballar els detalls del que serà la taverna,
es valorarà fins a 10 punts.

7.- Abast social del sol·licitant (ponderació 10/100)
Nombre de socis i sòcies de l’associació.
Fins 50: 2 punts
De 51 a 100 socis: 5 punts
De 101 a 150 socis: 10 punts
Més de 150 socis: 15 punts
Nombre d’activitats realitzades en el darrer any.
Fins 10 activitats: 2 punts
D’11 a 20 activitats: 5 punts
De 21 a 30 activitats: 10 punts
Més de 30 activitats: 15 punts
Nombre de campanyes de promoció de la ciutat en la que han participat els restauradors.
Fins 5 campanyes: 5 punts
Entre 6 i 10 campanyes: 10 punts
Més de 10 campanyes: 20 punts

8.- Participació en edicions anteriors (ponderació 10/100)

Haver muntat taverna el 2019: 10 punts
Haver muntat taverna entre el 2014-2018: 1 punt per any, fins a 5 punts.

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:
3.Document B), Projecte de la taverna per a la Ruta de la Saboga, segons model annex.
4. Croquis de la taverna i la distribució de les taules i barra.
5. 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
h)Còpia compulsada del NIF de l'entitat o empresa.
i)Còpia de la llicència d’activitat en el cas dels restauradors o hostalers
j)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
k)Certificat del/la secretari/a de l’entitat o associació que acrediti el nombre de socis o membres de
l’associació.
l)Certificació emesa pel secretari de l’acord que aprova la realització de la taverna.
m)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.
n)Memòria explicativa de participació en campanyes de promoció de la ciutat (en el cas dels restauradors)
durant el darrer any.
o)Fotocòpia compulsada dels carnets de manipuladors.
p)Assegurança de responsabilitat civil
q)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

llistons

sola peça

Quadrat de fusta envellida

Quadrat cobert amb
saca o paper

Observacions:

Llarg cobert amb saca o paper
Altre sistema
(Especificar)

Potes de les taules
No n'hi ha

Potes fixes de fusta

Cavallets de fusta

massissa, en forma de creu,

Cavallets o potes metàl·liques
tapades amb saca

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 dues

peça

parts: tauló i peu

Tamborets de fusta

Altre sistema
(Especificar)
Engalanament i ambientació
No n'hi ha

Elements vegetals naturals
Teles de color decoratives
Reproducció de música

Elements vegetals

Teles cobrint els elements no

artificials

permesos

Estris i instruments

Roba de Saca cobrint els

antics

elements no permesos

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

Més de 100 peces

Material de la resta de gots i plats
Plàstic o cartró

Plàstic de baixa qualitat i/o de

dur imitant terrissa propaganda
Altres i/o observacions:

Vestuari del personal
Diversitat de vestits
entre els membres de la

Tothom va amb el cap cobert

El vestuari té varietat de
complements (descriure)

taverna (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

