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NORMATIVA OPERADORS LA SANTA 2021 
 

INFORMACIÓ SOBRE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I CLÀUSULES CONTRACTUALS A LES QUALS HAURAN DE SOTMETRE'S 
ELS PARTICIPANTS QUE RESULTIN ADMESOS PER L'ORGANITZACIÓ 

Admissió. La sol·licitud de participació serà avaluada pel comitè de selecció de “La Santa” per a garantir la qualitat i 
adequació de l'operador al concepte i filosofia de l'esdeveniment, i aquest comitè decidirà discrecionalment l'admissió o 
no de qualsevol participant sense necessitat de justificar la seva decisió. 

L'Organització valorarà l'originalitat, qualitat i innovació del producte proposat, també es tindrà en compte la presència i 
imatge de la marca o de l'emprenedor a les xarxes socials. En el moment de la sol·licitud de plaça, l'operador haurà 
d'adjuntar i documentar el màxim d'informació possible sobre la seva proposta: 

Expositors: Es valora la creativitat i qualitat del producte/servei a exposar, el disseny i originalitat d'aquest, els processos 
de confecció o manufactura de peces, complements o articles, així com el projecte expositiu, decoració i acabat de 
l'espai. 

Restauradors: L'Organització valorarà l'originalitat de la proposta, la creativitat de l'espai, la qualitat i proximitat del 
producte, la diversitat i singularitat de la carta, i el fet de ser cuina saludable amb opcions veganes, vegetarianes i sense 
glútens. 

La sol·licitud d'admissió implica l'acceptació irrevocable de les condicions generals recollides en la present normativa. 

 

CLÀUSULES 

1. En el moment de formalitzar el contracte l'operador accepta el contracte i les clàusules aquí descrites. 

2. El contracte no es considerarà efectiu fins que no s'hagi abonat la totalitat del pagament corresponent a l'espai 
contractat. 

3. L'operador (sigui expositor, restaurador o taller) haurà de destinar l'espai contractat exclusivament a l'ús pel qual ha 
estat seleccionat i acceptat per l'Organització. Qualsevol canvi o ampliació de la gamma de productes oferts haurà 
de ser autoritzat per “La Santa”. 

4. L'operador serà responsable del correcte manteniment del seu estand. Queda totalment prohibit trepar, pintar o 
modificar de qualsevol manera l'espai contractat sense prèvia autorització de l'Organització. L'operador es 
compromet a mantenir les posteriors dels estands ordenades i netes. 

5. És imprescindible facilitar un correu electrònic vàlid, ja que serà la via de contacte on s'enviï tota la documentació 
requerida, així com la factura una vegada rebut l'ingrés. 

6. Serà responsabilitat de cada operador el compliment de les regulacions de riscos laborals, capacitació professional i 
compliment de les obligacions tributàries relatives als seus treballadors amb sencera indemnitat de l'Organització. 

7. No es permet la venda de productes de les següents característiques: begudes, refrescos, alcohol, tabac, drogues, 
productes ofensius o de mal gust (segons el criteri de l'organització) ni productes falsos o d'imitació. Tampoc estarà 
autoritzada la música en cada estand de manera independent sense prèvia autorització per part de l'Organització. 

8. Únicament els estands destinats a restauració podran vendre productes alimentaris per a consum immediat dins del 
recinte. La venda de begudes, aigües, refrescos, sucs, combinats i licors estarà reservada a l'Organització de la 
Santa, a excepció d'aquells operadors amb els quals s'hagi arribat a acords particulars. 

9. L'organització tindrà dret a utilitzar les imatges captades dins del recinte amb finalitats publicitàries, promocionals o 
de comunicació de l'esdeveniment. També se li cedeix a l'organització el dret a utilitzar el nom comercial i les 
imatges de marca o producte per a aquests fins. Tot això sense perjudici del respecte a la normativa en cada cas 
d'aplicació. 

10. La ubicació final dels estands serà decisió de l'Organització de “La Santa”. Aquesta podrà alterar la ubicació de 
l'operador dins del recinte si així ho requereixen les necessitats de producció. No obstant això, es prioritzarà sempre 
l'opció d'emplaçament seleccionada per l'operador. 

11. Les tarifes publicades per a l'edició 2021 no inclouen el 21% d’IVA, mobles ni objectes de decoració, ni costos 
derivats del muntatge i desmuntatge de l'espai de l'operador que corren al seu càrrec. 
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12. Amb la finalitat d'oferir una oferta diversa i ben distribuïda en el seu conjunt, cada operador té assignat un espai 
concret. Únicament l'Organització de “La Santa” podrà modificar aquest criteri si així ho requereixen les necessitats 
de producció. 

13. L'operador haurà de dipositar una fiança abans del muntatge de l'estand, de 150 euros si és expositor i de 300 euros 
si és restaurador, que li serà retornada en finalitzar la seva estada i sempre que s'hagi complert amb la normativa i 
l'espai estigui en perfectes condicions. 

 
 
HORARIS 

14. L'horari d'obertura al públic és de 18.00 a 01.00 hores de dilluns a diumenge. En cas que els divendres i dissabtes 
el recinte romangués obert fins a les 02:00h, els expositors podran voluntàriament prolongar la seva activitat 
sense costos addicionals. 

15. El market tanca les seves portes d'entrada al públic visitant a la 24:00 hores. A la 01.30 hores es tanquen les 
portes de sortida del recinte. Cap visitant o operador pot romandre a l'interior de l'espai a partir d'aquesta hora. 

16. En cap cas està permès l'estacionament de vehicles en els pàrquings de la Santa entre les 02.00 hores i les 08.30 
hores. 

17. Els horaris de muntatge i de desmuntatge d'estands vénen marcats per l'organització. Abans d'iniciar el muntatge 
de l'estand l'organització sol·licitarà el certificat d'estar al corrent de pagament. 

18. Els horaris de muntatge i de desmuntatge d'estands i l'accés de vehicles a l'interior del recinte en operadors de 
temporada completa, està limitat als cinc dies previs a l'obertura del market (16 de Juliol) i els tres dies posteriors 
al tancament (29 Agost) entre les 08.30 hores i la 19.00 hores. Per a la resta dels operadors l'accés a l'interior del 
market està limitat al dia de la seva entrada entre les 14.00 hores i les 17.00 hores i l'endemà de finalitzar la seva 
estada entre les 08.30 i les 14.00 hores. 

19. Durant la seva estada, operadors, expositors i restauradors hauran d'usar les places de pàrquing assignades. En el 
cas de temporada completa es disposarà d'1 plaça en pàrquing VIP i de 2 places en pàrquing 1, la resta dels 
operadors disposaran de dues places en pàrquing 1 i d'únicament una plaça en pàrquing 1 si es tracta d'espais 
Boho. 

20. L'operador s'obliga a mantenir el seu lloc obert tots els dies contractats i en horari d'obertura al públic entre les 
18.00 i les 00:30h. En cap cas, podrà tancar, abandonar o desmuntar el seu estand durant aquest horari. 

 
 
SERVEIS 

21. Tots els espais se subministraran amb punt de llum, desglossat a cada tarifa. El consum elèctric addicional que 
pogués generar un expositor podrà ser facturat a aquest com a cost addicional per part de l'organització. 
L'organització podrà mesurar la potència en ús en qualsevol moment i verificar si s'ajusta a la capacitat 
contractada. 

22. El subministrament elèctric es garanteix 24 hores diàries sense interrupció des del dia 15 de juliol a les 18.00 hores 
fins al dia 30 d'agost a les 14.00 hores. 

23. Cas que per avaria tècnica interna de l'organització, s'interrompés el subministrament elèctric i això pogués 
provocar danys indemnitzables en neveres i congeladors, el valor màxim a reclamar serà de 250 euros en el cas de 
Food Trucks i Food Corners i de 500 euros en el cas de Food Stalls. Si l'avaria és de la companyia elèctrica i aliena a 
la nostra organització les reclamacions hauran d'anar dirigides a la pròpia companyia. 

24. Cap estand disposarà de presa d'aigua directa a excepció dels Food Stalls. L'organització habilitarà uns espais 
exclusius de presa d'aigua i desguàs perquè puguin ser utilitzats pels expositors i restauradors. 

25. La neteja de l'espai contractat és responsabilitat de cada expositor. El recinte disposa de punts de recollida de 
residus. Els expositors s'obliguen a dipositar de manera diària els seus residus en aquest punt seguint la normativa 
de reciclatge selectiu. 

26. El recinte compta amb seguretat privada les 24 hores. No obstant això, l'Organització no responsabilitza de les 
pèrdues, productes extraviats, furts, robatoris o danys que pogués sofrir l'expositor, els seus empleats, els seus 
clients, els seus productes o les seves instal·lacions. 
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CANCEL·LACIONS 

27. En el supòsit que l'esdeveniment de la Santa de l'any 2021 no pogués celebrar-se per causes de força major 
derivades de la crisi sanitària del COVID 19 a conseqüència de la prohibició per part de les autoritats competents, La 
Santa garanteix la devolució i reintegrament dels imports abonats pels operadors en concepte de preinscripció, 
reserva o contractació. 

28. En el supòsit que una vegada iniciat l'esdeveniment de La Santa, i durant el transcurs d'aquest, aquest hagués de 
suspendre's per causes de força major derivada de la crisi sanitària del COVID 19 per resolució de l'autoritat 
competent, La Santa retornarà a l'operador la part corresponent als dies suspesos sobre el total dels contractats. 

29. Els operadors que hagin realitzat el pagament corresponent a la preinscripció o a la reserva de l'espai en La Santa 
2021, disposaran de fins al 30 de maig de 2021 per a completar el pagament i formalitzar el contracte. El no 
compliment de les dates de pagament podrà ser motiu d'anul·lació de la reserva. 

30. La cancel·lació de l'espai contractat per part de l'operador no donarà dret en cap cas a la devolució de l'import 
abonat 

31. La retirada d'un operador haurà de ser notificada per carta amb justificant de recepció a l'organitzador. La renúncia 
expressa de l'operador a la seva participació total o parcial de l'esdeveniment resultarà en la pèrdua de les 
quantitats reportades en concepte contractació de l'espai. 

32. No està permès, re-llogar, compartir o cedir la plaça a tercers no autoritzats per l'Organització. 

33. L'Organització es reserva el dret de cancel·lar els contractes d'aquells operadors que no respectin la normativa 
general, participin en actes de vandalisme en el recinte o violin qualsevol de les condicions aquí descrites. Aquesta 
cancel·lació no implica la devolució de les quantitats reportada pel lloguer dels espais. 

 

INCLEMÈNCIAS CLIMÀTIQUES 

34. En tractar-se d'un esdeveniment a l'aire lliure, en cas que les condicions climàtiques desaconsellessin obrir al públic 
les instal·lacions, l'Organització es reserva el dret de suspendre l'activitat del Market durant el temps necessari per a 
salvaguardar la seguretat dels visitants i treballadors del recinte. Aquesta suspensió no donarà dret a la devolució 
de l'import, renunciant expressament la part arrendatària a la reclamació de qualsevol quantitat en concepte 
d'indemnització. 

35. Les inclemències climàtiques poden afectar directament els aforaments de públic i a les infraestructures de cada 
expositor. L'expositor és conscient d'això i assumeix el risc per tractar-se d'un esdeveniment amb una durada de 45 
dies a l'aire lliure en temporada d'estiu i renúncia de manera expressa a qualsevol mena de reclamació a 
conseqüència de causes naturals imprevisible i alienes a la nostra organització. 

36. L'organització facilitarà als expositors un canal de presentació de reclamacions i suggeriments. 

 
 
De conformitat amb el contracte actual d'arrendament, les seves clàusules i la normativa d'operadors La Santa 2021 
vigents, les parts ho signen en doble exemplar i a un sol efecte a Santa Cristina d'Aro el dia             de 

    
EL ORGANIZADOR       EL OPERADOR 
SANTA CRISTINA MARKET SL     
B-66938234 
Administrador 


