
                                                                            
 
 
 
 
BASES CONVOCATÒRIA SOPÀRIUM 2018 
 
L'Associació Ball de Diables de Caldes de Montbui amb motiu de la Festa del foc i de l'aigua 
(Escaldàrium) 2018 obren les inscripcions del Sopàrium 2018. 
 
Condicions i informació per a participar-hi: 
 
1. Termini per presentar sol·licituds: Les empreses interessades a participar han d'enviar un 
correu electrònic abans del dia 3 de juny de 2018 a: consellescaldarium@gmail.com. 
 
2. Ubicació: El Sopàrium (zona habilitada per a la venda de menjar durant la festa de 
l’Escaldàrium) tindrà lloc al Parc de Can Rius. Horari de 19.00 h del 14 de juliol de 2018  a  5.00 
h del 15 de juliol de 2018. 
 
3. Qui pot participar: Al Sopàrium s’hi pot apuntar qualsevol empresa del sector gastronòmic, 
registrada a Caldes de Montbui. En el cas de no arribar al nombre d'interessats dins del 
municipi, s’obriran les places a empreses de fora de Caldes de Montbui. 
 
4. Nombre màxim d’empreses que poden participar: Els llocs disponibles per a l'esdeveniment 
són sis, que es repartiran en 4 opcions de menjar (intentant cobrir totes les opcions possibles 
fins i tot l'opció vegetariana) i 2 opcions de postres i còctels. 
 
5. L'Associació Ball de Diables de Caldes de Montbui demanarà una col·laboració econòmica 
als interessats de participar en el Sopàrium. Aquesta col·laboració es transformarà en publicitat 
a benefici del col·laborador, dins de la festa. La informació de les tarifes de col·laboració 
s'especificaran a la reunió que es farà amb les empreses participants del dia 11 de juny de 
2018. 
 
6. Cal sol·licitar el permís per posar la parada i informar dels metres lineals d'ocupació de la via 
pública, i l’horari d'aquesta ocupació. 
 
7. Cal signar la declaració responsable per a parades alimentàries en fires, mercats i venda 
ambulant. 
 
8. Cal complir la normativa vigent de seguretat alimentària. 
 
9. Cal responsabilitzar-se de la manipulació correcta dels aliments preparats per minimitzar el 
risc que podria derivar-se de la possible contaminació dels aliments per garantir la salut de les 
persones. 
 
10. Cal pagar la taxa d'ocupació de la via pública: 5,47 euros per metre lineal de barra, o per 
metre quadrat d’ocupació, en cas que es faci barra quadrada (tarifa només per a les empreses 
de Caldes). 
 
11. Cada empresa que doni servei de bar, s’ha de proveir d'un generador d'electricitat silenciós 
per cobrir les necessitats de la seva parada. 
 
12. Els punts de servei de bar poden posar música ambient abans de la festa de l'Escaldàrium. 
 
13. Els punts de servei de bar han d'estar guarnits amb elements relacionats amb 
l'Escaldàrium. 
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14. Està prohibit  lliurar als clients llaunes, ampolles i gots de vidre. 
 
15. És obligatori l'ús de gots reutilitzables que s’han de sol·licitar a l'Ajuntament mitjançant la 
instància corresponent. 
 
16.  Material: l'Ajuntament facilita les taules i cadires per als clients, però els bars s'han 
d'encarregar de la il·luminació de la seva barra i de les altres necessitats que requereixi aquest 
servei. També s'han de fer càrrec de l'ambientació de les taules, i del muntatge i desmuntatge. 
 
17. Cocció d’aliments: 

 Brases:  Cal sol·licitar autorització prèvia de foc per la utilització de brases en 
contenidors d'estructura  estable. Cal que aquests estiguin allunyats del lloc de pas de 
persones alienes al servei del bar o restaurant. Cal disposar d’un extintor ABC 
d’eficàcia 21A - 113B  com a mínim. No es permet el foc a terra.. 

 Gas butà: es permet la utilització de cuines, fregidores i planxes sempre que se’n 
garanteixin l’estabilitat i estiguin allunyades del lloc de pas de persones alienes al 
servei de bar o restaurant. El material utilitzat ha d’estar degudament homologat 
(marcatge CE) i no caducat. Segons el  tipus de foc, cal disposar d’extintor de CO2 o 
similar. 
 

18. Vehicles: Fora d'horari de muntatge o desmuntatge està prohibit entrar i estacionar vehicles 
al Parc. 
 
19. Muntatge i desmuntatge: Horari de muntatge de 15.00 a 18.00h del dia 14 de juliol de 2018, 
horari de desmuntatge a partir de les 5.00h del dia 15 de juliol de 2018  
 
19. Reunió amb les empreses participants al Sopàrium 2018: el dia 11 de juny de 2018 a les 
9.00 h es farà una reunió amb les empreses seleccionades, Ball de Diables i el Departament de 
Cultura de l’Ajuntament, per aclarir qualsevol dubte sobre el funcionament i de les condicions 
del Sopàrium. 

 


