BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS
DE LLAGOSTERA A L’ESPAI CARPES DE LA FESTA MAJOR 2017

1.- OBJECTE
Les carpes de Festa Major es van crear amb la intenció d’oferir un espai a les entitats i
associacions de Llagostera a fi d’obtenir recursos per finançar les seves activitats anuals.
L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions de participació a l’espai carpes de la Festa
Major de Llagostera.
2.- AUTORITZACIONS i HORARIS.
 L’Ajuntament organitzarà els espais i la ubicació de les diferents carpes tenint en
compte la resta d’activitats organitzades, la seguretat i l’accessibilitat. En el cas que no
hi hagi suficient espai per encabir totes les carpes sol·licitants, s’aplicarà el criteri
d’antiguitat i, opcionalment, es podrà buscar un espai alternatiu dins el mateix entorn.
 L’Ajuntament es reserva el dret de limitar les autoritzacions de les carpes per motius
de seguretat, d’espai o de programació.
 Les autoritzacions seran únicament pels dies de la Festa Major: del 2 al 6 de juny de
2017.
 L’hora límit de tancament de la carpa serà les 6 h. A partir de les 5.30 h. hi haurà
d’haver silenci i la música s’haurà de parar. L’incompliment d’aquest horari
comportarà el tancament immediat de la carpa.
 L’Ajuntament podrà modificar l’horari d’obertura o tancament per motius
organitzatius de qualsevol acte de la Festa Major.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
 Només podran participar les entitats i associacions sense ànim de lucre degudament
constituïdes i registrades amb seu a Llagostera. Quedaran expressament excloses les
entitats o associacions polítiques.
 L’entitat no podrà subcontractar el servei de gestió de la carpa a cap altra persona,
empresa o entitat.
 Les entitats organitzadores hauran de presentar sol·licitud de llicència per espectacle
públic o activitat de caràcter extraordinari i declaració responsable d’acord amb el
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives. A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la Memòria d’espectacle
públic o d’activitat de caràcter extraordinari amb els annexos corresponents. La
sol·licitud i el model de memòria es poden trobar al web de l’Ajuntament de Llagostera
www.llagostera.cat a l’apartat de tràmits. La sol·licitud s’haurà de presentar al Registre
d’entrada de documents de l’Ajuntament fins al dia 5 d’abril de 2017 a les 15 h. No
s’acceptarà cap instància registrada fora del termini màxim de presentació.
4.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS QUE HI PARTICIPARAN
 Identificar la carpa degudament amb el nom de l’entitat.
 No vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, tal i com estableix la Llei
1/2002, del Parlament de Catalunya. A més hi ha d’haver una senyalització en un lloc








perfectament visible que faci palesa la prohibició de vendre o subministrar begudes
alcohòliques als menors de 18 anys.
Contractar una assegurança de responsabilitat civil en funció de l'aforament autoritzat
dels establiments oberts al públic, instal·lacions o espais oberts al públic, d’acord amb
el que es preveu a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Conèixer i complir les condicions tecnicosanitàries segons les normatives vigents.
Acceptar els preus de les consumicions que seran els mateixos per a totes les carpes i
per a la barra de l’Edifici Polivalent, els quals s’aprovaran per la Junta de Govern Local.
Desmuntar la carpa, recollir tots els residus i el material propi abans del dia 9 de juny
de 2017.
Conèixer i acceptar les bases reguladores de participació i respectar l’activitat de les
altres carpes.
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