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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Bases de participació al Festival d’AQUI
Expedient: X2022023147 / 31502022000001
Assumpte : Desenvolupament econòmic local

Codi de Verificació electrònic: e8416291-39d9-4539-9ec5-e144c6663605

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitza els proper dies 23, 24 i 25 de setembre de
2022 l’esdeveniment FESTIVAL D’AQUÍ a l’aire lliure, ubicat al jardins Juli Garreta.
L’horari del Festival serà:
el dia 23 de setembre de 18 a 3:00 h.
el dia 24 de setembre de 12 a 3:00 h.
el dia 25 de setembre de 12 a 1:00h.
Publicitat:
Aquestes condicions es publicaran a l’apartat “Tràmits i Gestions” de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: ciutada.guixols.cat, i al tauler d’anuncis de l‘Oficina
d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament.
1.Sol·licituds
El termini de recepció de sol·licituds començarà el 29 de juliol i finalitzarà el 28 d’agost de
2022.
Un cop assignats el estands, en cas de que quedin espais lliures, s’obrirà un termini de
sol·licituds fins a exhaurir els espais i com a màxim fins al 2 de setembre de 2022.
Les places seran resoltes per ordre d’inscripció respectant el mix comercial que s’estableix a
continuació:
15 estands de gastronomia, restauració, cocteleria o bodega.
21 estands comercials dels següents articles:
- Moda (tèxtil)
-

Complements (ulleres, marroquineria, bijuteria...)

-

Joies

-

Productes artesans

-

Sabates

-

Objectes de regal

-

Objectes de decoració
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En cas de presentació de sol·licitud per a la comercialització d’un tipus d’article que no es
contempli en aquest mix comercial, s’estudiarà la petició individualment garantint la diversitat
d’articles.
En cas de que se superi el nombre màxim de peticions, s’establiran els següents criteris de
puntuació per adjudicar els diferents espais:
a. Repetició:

Empreses que no van participar l’any anterior a la sol·licitud : 1 punt

Codi de Verificació electrònic: e8416291-39d9-4539-9ec5-e144c6663605

Empreses que van participar l’any anterior a la sol·licitud: 3 punts
b. Estand Gastronomia:
Servei de menjar: 1 punt
Servei de beguda: 1 punt
Servei de menjar i beguda: 3 punts
c. Estand comercial:
Participació a la passarel·la del moda del Festival Aquí: 3 punts
Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament:
ciutada.guixols.cat, al canal habilitat per fer la inscripció.
L’Ajuntament enviarà una notificació confirmant la participació als sol·licitants admesos.
2.Condicions generals de participació
Podran participar a la fira d’AQUÍ les empreses que tinguin establiment comercial i/o de
restauració a peu de carrer al municipi de Sant Feliu de Guíxols.
L’autorització de participació a la fira no eximeix de l’obligació d’obtenir els permisos i
llicències d’altres organismes competents en la matèria prèviament a l’exercici de l’activitat.
Estands de gastronomia:
L’espai concedit pels establiments de gastronomia serà de 5x 2 metres (estand de 3 metres de
façana x 2 metres de fons – magatzem de 2m X 3m de fons) amb sostre de polipropilè, rètolfris amb el nom comercial i garlandes amb bombetes de baix consum i amb: un mostrador de
fusta de 1 metre, una taula, una nevera, un moble prestatgeria i dos endolls monofàsics.
Els paradistes resten obligats a complir els horaris del Festival:
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-

el dia 23 de setembre de 18 a 3:00 h.

-

el dia 24 de setembre de 12 a 3:00 h.

-

el dia 25 de setembre de 12 a 1:00h.

La taxa d’ocupació per participar amb estand de gastronomia és de 258€ que s’hauran
d’ingressar abans de l’inici de l’activitat.
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Estands comercials:
L’espai concedit pels establiments comercials serà de 5 X2 metres (estand de 3 metres de
façana x 2 metres de fons – emprovador de 2 mx2m de fons) amb sostre de polipropilè, rètolfris amb el nom comercial de l’establiment i garlandes amb bombetes de baix consum.
Els paradistes resten obligats a complir els horaris del Festival:
- el dia 23 de setembre de 18 a 0:00 h.
-

el dia 24 de setembre de 12 a 0:00 h.

-

el dia 25 de setembre de 12 a 0:00 h.

La taxa d’ocupació per participar amb estand comercial és de 103€ que s’hauran d’ingressar
abans de l’inici de l’activitat.
3.Condicions de venda
Les parades hauran d’estar instal·lades abans de l’inici del Festival.
Els paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.
Les parades a les que l’Ajuntament faciliti el material hauran de tenir cura d’aquest. En cas de
pèrdua o desperfecte, la parada haurà d’abonar la quantitat de despesa segons preu de
mercat.
Tots els productes que es comercialitzin a la fira hauran de complir la normativa vigent
específica que correspongui en cada cas.
L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o productes
durant el transcurs de la fira.
Els paradistes es faran càrrec de totes aquelles reclamacions de responsabilitat civil que es
puguin derivar de la seva activitat a la fira o dels productes que comercialitzi.
L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que es considerin
necessàries.
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L’incompliment d’aquestes condicions serà motiu de revocació de l’autorització i d’exclusió a la
selecció d’adjudicació de les parades en futures edicions.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret d’anular el festival o alguna de les
activitats previstes per mal temps o si es donés una causa de força major, i de la possible
restricció d’afluència pública.

Codi de Verificació electrònic: e8416291-39d9-4539-9ec5-e144c6663605

4. Declaració responsable. La sol·licitud de participació a la fira, incorporarà una declaració
responsable en els següents termes:
a) Que estic facultat/da per contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat d’obrar i
no em trobo compres/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
b) Que assumiré totes les responsabilitats que es poguessin derivar amb motiu del
funcionament de l’activitat autoritzada a participar a la fira, i em faré càrrec de les
reclamacions de responsabilitat civil i qualsevol altre reclamació que es poguessin produir per
aquest motiu.
c) Que estic al corrent de les obligacions tributàries, de les obligacions amb l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, en relació als darrer dotze mesos.
d) Que l’activitat objecte de llicència compleix tots els requisits i obligacions exigides per la
normativa vigent pel que fa a la seva fabricació, circulació, comercialització, venda, i
funcionament legal de l’activitat.
f) Que conec les mesures a aplicar per evitar contagis del COVID-19 quan es treballi amb públic
i em comprometo a aplicar-les.
La inscripció suposa el coneixement i acceptació d’aquestes condicions de participació, així
com el compliment de la normativa COVID vigent en el moment aprovada pel PROCICAT.
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Sant Feliu de Guíxols, 7 de juliol de 2022
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