
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE NADAL 2018 

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitza els propers 7, 8 i 9 de desembre de 2018 la Fira de Nadal a l’aire 

lliure, ubicada a La Rambla.  

L’horari comercial de la Fira serà divendres dia 7 i dissabte dia 8, de 10:30 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenge dia 9, de 

10:30 a 14 h.  

Publicitat: 

Aquestes condicions es publicaran a l’apartat “Tràmits i gestions” de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Guíxols: http://ciutada.guixols.cat, i al tauler d’anuncis de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) 

de l’Ajuntament. 

  

1.Sol·licituds  

La sol·licitud per poder participar es pot presentar fins al 26 de novembre de 2018, ambdós inclosos, o fins a 

exhaurir les places disponibles, i seran resoltes per ordre d’arribada fins a cobrir la quantitat màxima de 25 parades.   

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: http://ciutada.guixols.cat, al 

canal habilitat per fer la inscripció. 

 

2.Condicions generals d’acceptació  

Podran participar a la fira les entitats, associacions, empreses i professionals que comercialitzin productes 

relacionats amb la temàtica de la fira: productes artesans i/o de Nadal. 

 

L’espai màxim concedit serà de 10 metres lineals i el mínim serà de 2 metres (els metres sol·licitats sempre seran 

metres parells). 

La condició indispensable per a la concessió d’una parada serà que aquesta ofereixi productes relacionats amb la 

temàtica de la fira. 

 

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. El preu de participació a la fira serà de 11,51 € el 

metre lineal, 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 m/l x 3 m aprofitament fondària  x 13,32 € cost metre lineal fira x 3 dies x 1,5 coeficient de situació  x 

0,20 tipus de fira) = 11,51  €  x núm. de metres lineals sol·licitats 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols facilita per a cada estand, taules i cadires. Les taules fan 2 metres de llarg x 80 

cm d’ample aprox., 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. 

 
2.Condicions de venda a la Fira   

Els paradistes podran accedir amb vehicle fins a la parada a descarregar el material de les 8:30 a les 9:30 h. El temps 

de  permanència del vehicle serà el mínim possible. Es demana no entrar el vehicle si no és indispensable. 

A partir de les 9.30 h no podrà entrar cap vehicle. 

Els vehicles podran tornar a accedir el temps mínim per a carregar el material a partir de les 20.15h.  

Les parades hauran d’estar instal·lades abans de les 10:30 del matí. 

Els paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui, i el seu entorn immediat. 

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. Així mateix, és responsable d’adoptar les mesures necessàries 

per garantir la seguretat dels espectadors, participants i públic en general. 



Els paradistes resten obligats a complir els horaris de la fira: divendres dia 7 i dissabte dia 8, de 10:30 a 14 h i de 16 

a 20 h i diumenge dia 9, de 10:30 a 14 h.  

L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que es considerin necessàries. 

El no compliment d’aquestes condicions serà motiu d’exclusió a la selecció d’adjudicació de les parades per la fira 

per aquesta i futures edicions. 

En cas de mal temps l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no es fa responsable de la possible anul·lació de la Fira. 

 
 
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, no em trobo 

compres/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 

Públic. 

b) Que assumiré totes les responsabilitats que es poguessin derivar amb motiu del funcionament de l’activitat 

objecte de llicència, i per les reclamacions que es poguessin produir per aquest motiu. Que disposo d’una 

assegurança de responsabilitat civil en vigor per cobrir els danys que es poguessin derivar de l’exercici de l’activitat.  

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. 

e) Que en el cas que el meu producte contingui metalls preciosos, tindré l’obligació de tenir tots els articles amb la 

marca o contrast del fabricant o importador i, el contrast o marca de garantia de laboratori oficial que acrediti que 

les peces han estat analitzades i compleixin la Llei 17/1985 de fabricació, tràfic i comercialització d’objectes 

elaborats amb metalls preciosos. 

La inscripció en aquesta fira suposa el coneixement i acceptació d’aquestes condicions de participació. 

Per a qualsevol tipus d’ampliació d’informació o dubte, s’haurà de dirigir a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 

de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972 820646 o bé mitjançant correu electrònic a adl@guixols.cat . 


