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REGLAMENT D’ÚS DE LES CARPES MUNICIPALS EN ELS 
ACTES  DE LA FESTA MAJOR AL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL

Preàmbul 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern organitza habitualment en el marc de la Festa Major 
diverses activitats al Camp de Futbol del municipi amb la presència de carpes d’entitats.

La Corporació Municipal té la voluntat de cedir l’ús de les carpes municipals durant els 
actes de la Festa Major al Camp de Futbol Municipal a les entitats prioritàriament 
d’àmbit juvenil.

Article 1.- El material de cessió per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern serà el 
següent (segons disponibilitat):

- Carpes de lona de 3mx3m
- Focus 
- Endolls
- Taules i cadires per a la part exterior de la carpa

Article 2.- Per sol·licitar les carpes municipals, serà necessari complimentat la següent 
documentació i presentar-la a l’OGI (Oficina de Gestió integrada) en horari de dilluns a 
divendres de 9:00 a 14:00 hores i de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00 hores, en el 
període establert anualment:

- Imprès de sol·licitud de carpa on caldrà indicar, entre d’altres, les dades de 
l’entitat, i el nom i cognoms d’una persona responsable per aquesta activitat. 

- Imprès de compromís de barres de bar 
- Imprès de lliurament i devolució de la carpa. 

Article 3.- Per tal de regular l’espai, el nombre màxim d’entitats participants serà vuit.

Article 4.- L’ordre de prelació de les sol·licituds serà el següent:

1. Entitats que hagin participat anteriorment a les carpes de Festa Major
2. Entitats juvenils del municipi 
3. Entitats que participin habitualment en el Consell de Joventut
4. Entitats que hagin participat en les activitats durant els darrers tres anys de la 

Festa Major

Es realitzarà un sorteig públic entre aquestes entitats que, en igualtat de priorització, no 
puguin accedir en la seva totalitat, ja sigui  per manca d’espais  i/o  per disponibilitat de 
recursos.
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Article 5.- Serà condició imprescindible per participar en les carpes del Camp de 
Futbol: 

- Organitzar una altre activitat fora d’aquest espai, durant la Festa Major.
- Participar en la barra conjunta d’entitats durant els concerts de Festes de Tardor
- Assistir a totes les reunions relacionades amb l’organització d´aquesta activitat

Article 6.- Cada entitat podrà sol·licitar dues carpes de 3mx3m cadascuna, com a 
màxim.

Article 7.-  En el moment de sol·licitar l’ús de les carpes, les entitats interessades 
hauran d’abonar el preu públic i la fiança establertes a l’Ordenança fiscal vigent i 
s’exigiran d’acord amb la regulació establerta a la mateixa. La fiança servirà per cobrir 
possibles desperfectes que l’entitat hagi pogut efectuar en el material cedit (estructura 
i/o lona de la carpa i instal·lació elèctrica).

Article 8.- Si la entitat no compareix el dia de l’activitat de les carpes del Camp de 
Futbol, no podrà exigir la devolució de l’import del preu públic. Se li retornarà 
exclusivament l’import de la fiança dipositada.

Article 9.- En cas de pluja, l’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret a
poder anul·lar l’activitat. En cas se suspensió de l’activitat l’Ajuntament procedirà a 
retornar l’import del preu públic i de les fiances abonades per les entitats participants.

Article 10.- Els horaris de muntatge i de desmuntatge de carpes, així com els d’entrada i 
sortida de vehicles hauran de respectar-se. Aquests seran comunicats per l’Ajuntament a 
la persona responsable de cada entitat mitjançant correu electrònic, com a màxim quinze 
dies abans de l’activitat.

Article 11.- L’Ajuntament de Sant Just Desvern es farà càrrec del muntatge i del 
desmuntatge de la infraestructura de les carpes.

Article 12.- Les entitats es faran càrrec d’omplir i buidar el material que es dipositi en 
l’interior de la carpa. També les entitats seran les responsables de qualsevol pèrdua de 
material i/o objectes personals que es trobi a l’interior de les carpes. 

L’Ajuntament no es farà responsable de la pèrdua o sostracció dels objectes dipositats a 
les carpes.

Article 13.- Les carpes podran disposar d’un aparell de música, el qual no podrà 
funcionar en el moment que es realitzin proves de so, ni durant les actuacions musicals.
A les cinc de la matinada de cada dia de l’activitat, els aparells de música deixaran de 
funcionar fins a la propera obertura de l’activitat. 

Article 14.- L’entitat no podrà subcontractar el servei de gestió de la carpa per tal que 
sigui prestat per cap altra persona o empresa.
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Article 15.- Els preus dels productes que s’ofereixin per a la venda en les carpes seran 
els mateixos en totes les carpes i es decidiran amb el conjunt de les entitats participants i 
amb el compromís de respectar els preus mínims fixats. Els preus dels productes que no 
hagin estat acordats prèviament podran ser decidits per cada entitat, sempre dintre dels 
límits del mercat.

Article 16.- L’Ajuntament de Sant Just Desvern posarà a disposició de les entitats gots 
reutilitzables, previ abonament de la fiança corresponent, que serà d’1 euro per got.

La entitat tindrà dret a la devolució de l’import de la fiança, el qual vindrà determinat 
pel nombre de gots que siguin retornats en finalitzar l’activitat.

Article 17.- Per tal de minimitzar l’emissió de residus, es recomana a les entitats que no 
dispensin gots d’un sol ús i que si ho fan, reciclin degudament en els contenidors 
disposats a l’efecte per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Es recomana també el 
reciclatge adequat de la resta de  materials que s’utilitzin en les carpes..

Article 18.-  Queda totalment prohibit vendre begudes en llauna, així com en envasos 
de vidre.

Article 19.- Les entitats han de col·locar en un lloc visible de la carpa un cartell on 
s’indiqui la prohibició de vendre alcohol a les persones menors d’edat. Aquest cartell 
serà facilitat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Article 20 .- Les entitats han de complir les condicions de salubritat i higiene dins de les 
carpes.

Article 21.- L’Ajuntament es reserva el dret de cessió de l’ús de les carpes a les entitats 
que incompleixin alguna de les obligacions d’aquest reglament.
 
Article 22.- En tot allò no indicat en la present reglamentació, l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern estudiarà oportunament els suggeriments, les peticions o les reclamacions i 
prendrà les resolucions que consideri oportunes.

Article 23.- Les entitats  sol·licitants de les carpes de Festa Major al Camp de Futbol 
hauran d’acceptar i complir aquesta normativa.

Article 24.-  Anualment es publicaran al web municipal les dates per poder efectuar la 
sol·licitud de les carpes.

Article 25.- Anualment, es publicaran al web municipal l’import dels preus públics i 
fiances a abonar, d’acord amb les ordenances fiscals, així com el detall dels 
procediments de pagament associats a aquesta normativa.


