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Aplec de Sant Guillem 2018 a Campins

L’Àrea  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de  Campins,  continuant  en  la  seva  tradició  de
celebració de l’Aplec de Sant Guillem, enguany ha preparat aquestes bases. 

Bases per participar a l’Aplec de Sant Guillem, edició 2018

Dates: 
Diumenge: 13 de maig de 9h a 18h

Situació: 
La ubicació serà a Sant Guillem.

Sol·licituds: 
Les sol·licituds es poden presentar des del 4 de maig fins al 11 de maig de 2018. 

No s’admetran sol·licituds presentades més tard del dia 11 de maig per tal d’assegurar
el correcte funcionament de l’Aplec de Sant Guillem 
Formes de presentar les sol·licituds: 

 Presencial: a l’Ajuntament de Campins, de dilluns a divendres de 9h a
14h i dilluns i dimecres de 16h a 19h.

 E-mail: a greales@campins.cat

Inscripcions: 
Es farà un control de totes les sol·licituds presentades i la distribució de les parades
s’ordenarà per ordre d’inscripció.

Preu:
La  taxa  per  participar  a  la  Fira  és  de  20€  per  dia,  tal  i  com marca l’article  3  de
l’Ordenança Fiscal número 16: Taxa d’indústries i activitats al carrer i ambulants.

A les persones empadronades a Campins, només es cobraran 10€ per stand.

Material: 
L’Ajuntament cedirà als participants locals el material necessari per fer el seu estand.
Aquest està compost per cadires, taules i una carpa 3x3 (fins a acabar existències i
prèvia sol·licitud). Per aquest motiu, si cada estand porta el seu material s’assegura
que no en falti. 

Acceptació de participació a l’Aplec i pagament de la taxa:
Un cop acceptada la sol·licitud de participació es disposaran de tres dies laborables
per fer l’ingrés de la taxa corresponent al número de compte que l’Àrea de Cultura els
indicarà, o bé, presencialment a l’Ajuntament de Campins.
Cada sol·licitant haurà de trametre el comprovant de pagament de la taxa. 

Distribució dels espais:
L’àrea  de  cultura  serà  l’encarregada  de  fer  la  distribució  de  cada  estand  a  Sant
Guillem.
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Alimentació:
En cas de venta d’aliments, és imprescindible presentar el certificat de manipulador
d’aliments amb la sol·licitud de participació a l’Aplec.

Dates importants: 
 Inscripcions: del 4 de maig al 11 de maig de 2018
 Acceptació  a  l’Aplec:  en  un  termini  de  3  dies  laborables  a  partir  de  la

presentació de la sol·licitud.
 Pagament de l’Aplec: en un termini de 3 dies laborables a partir de l’acceptació

de la sol·licitud.
 Espai concedit: 13 de maig de 2018

Per més informació o dubtes, podeu trucar a l’Àrea de Cultura de Campins, 93 847 50
30 extensió 2006 (Gisela Reales).
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