AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

CIRCULAR

Per part de l’Ajuntament des Castell es comunica que, els interessats en instal·lar
una barra de bar per a les festes de Sant Jaume 2012, per tancar el seu establiment,
hauran de sol·licitar l’oportuna llicència municipal i adreçar una instància a l’Alcaldia, fins
el dia 10 de juliol, i adjuntar la documentació que s’indica:
-

-

-

Sol·licitud segons model que s’adjunta degudament emplenada
Croquis senzill de la façana on se dibuixi el taulell a instal·lar, amb les mides
corresponents (demostrant-hi que es garanteix el pas dels vianants sense provocar-hi
molèsties).
Compromís signat de tenir els banys oberts al públic, i, conseqüentment, un accés
des del carrer. S’haurà d’indicar sobre el croquis l’accessibilitat a aquests. A la
vegada, que hi haurà d’haver un cartell, visible des del carrer, que indiqui aquesta
circumstància.
Compromís de servir les begudes en gots preferentment de paper o cartró, i de no
servir-les, en cap cas en gots de plàstic, vidre ni tampoc en llaunes.

Amb la consideració que, si aquesta no es presenta, es rebutjarà de ple la petició.
Així mateix es fa saber que totes les autoritzacions estaran condicionades al
compliment de les següents prescripcions:

1. Les barres de bar no podran superar en cap cas l’espai corresponent a la façana
del local. Queda prohibida la instal·lació de qualsevol altra instal·lació annexa a la
barra de bar, com ara plataformes de ball, altaveus i equips musicals que no
disposin de l’oportuna llicència i corresponent precinte del sistema d’autocontrol
d’emissions acústiques prèviament inspeccionat i constatat pels serveis
municipals.
2. Els establiments amb terrassa que instal·lin la barra de bar tancant l’accés a
l’establiment, hauran de permetre un pas de vianants extern de 1,5 m.
Assegurant en tot moment el pas de persones amb mobilitat reduïda.
3. Els establiments amb terrassa ubicats en el tram del carrer Victori, des de
l’Església a l’Esplanada, per raons derivades del propi protocol dels actes festius,
han de desmuntar les seves instal·lacions abans de l’inici de les Festes i en tot cas
abans de les 14,00 hores del dia 24 de juliol.
4. En tot cas els bars han de permetre l’accés dels seus clients als lavabos.
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