
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA XX FIRA JOCANTIC DEL 8 DE SETEMBRE DE 2018 

 

1- L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitza la XX Fira Jocantic, per promocionar les 

joguines antigues, preservar-les i fomentar-ne el col·leccionisme. 

 

2- La XX Fira Jocantic es celebrarà el dissabte 8 de setembre de 2018, a la rambla Vidal. L’horari 

serà de les 10 a les 20 hores del vespre. 

 

 

3- A la XX Fira Jocantic es podran comprar, vendre i intercanviar tota mena  joguets antics i de 

col·lecció. 

 

4- El termini de recepció d’inscripcions començarà  9 de juliol de 2018.   

 

Posteriorment s’informarà als expositors si s’ha acceptat la seva participació i el número de 

compte on formalitzar la inscripció. Fins que el sol·licitat no hagi rebut aquesta acceptació per 

part de l’organització, i hagi fet el pagament de la taxa, la seva participació a la fira no quedarà 

formalitzada.  

  

5- Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: 

ciutada.guixols.cat, al canal habilitat per a fer la inscripció.  

 

6- L’autorització de participació a la fira no eximeix de l’obligació d’obtenir els permisos i llicències 

d’altres organisme competents en la matèria prèviament a l’exercici de l’activitat. 

El preu de participació a la fira serà de 41,43 €, resultant d’aplicar la formula que figura a l’ 

ordenança fiscal núm. 8 annex 9 “taxa de fires” (0,32€ valor de mercat x 1 metre lineal x 3 m 

aprofitament fondària x 13,32€ cost metre lineal fira x 1 dia x 1,50 coeficient de situació x 0,25 

tipus de fira x 6 metres incloent el passadís), més el preu públic establert per lloguer de 

material municipal (4,22€ unitat x 3 taules). 

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols facilita per cada estand, taules i cadires. Les taules fan 2 

m de llarg x 80 cm d’ample aprox. i es distribuiran en forma de U, es disposen 2 cadires per 

estand (en cas de necessitar-ne més cal que ho sol·liciteu). Hi ha quadres de llum a disposició, 

però us heu de preveure d’allargadors de corrent llargs. 

 

 

7- Els expositors han de respectar els punts següents: 

• S’ha d’ocupar el lloc assignat entre les 9 i les 10 h del matí. A partir d’aquest hora l’espai no 

ocupat passarà a disposició de l’organització, sense que l’expositor tingui dret a al devolució 

de la quota abonada. 

• A partir de les 10 h del matí no podrà romandre cap vehicle a la zona de celebració de la 

fira.  

• S’ha de romandre en el lloc assignat durant tot l’horari de la XX Fira Jocantic. 



• Els expositors són responsables del lloc que li és assignat durant l’horari de descàrrega, 

obertura al públic de la fira i càrrega dels objectes exposats. L’organització no es fa 

responsable de possibles furts, pèrdua o degradació dels objectes dipositats i exposats.  

• Cada expositor és responsable de la qualitat, origen o autenticitat dels joguets exposats. 

• Els expositors hauran de portar-se la roba per cobrir les taules. 

• No serà permès als expositors posar joguets al terra. 

 

8- L’organització es reserva el dret d’admissió. 

Les places són limitades. Es valorarà la qualitat dels joguets i la seva antiguitat. 

Un cop assolit el nombre total de participants establert, no s’acceptaran més inscripcions, 

encara que es facin abans del termini indicat. 

 

9- La participació a la XX Fira Jocantic comporta la plena acceptació d’aquestes bases de 

funcionament. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les bases en el 

cas que sigui necessari. 

 

10- Aquestes bases de funcionament es publicitaran a l’apartat “Tràmits i Gestions” de la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: ciutada.guixols.cat (tràmits), i al taulell 

d’anuncis de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 


