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1. INTRODUCCIÓ 
 

El SITGES – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és el primer festival 

de cinema fantàstic del món i la manifestació cultural amb més ressò mediàtic de Catalunya. 

Amb una sòlida trajectòria, el Festival de Sitges ofereix al cinema fantàstic d’arreu del món un 

marc estimulant de trobada, exhibició, presentació i projecció. 

 

Nascut el 1968, el Festival s’ha convertit en una cita ineludible per als cinèfils i per a tots els 

espectadors que volen veure les últimes tendències i les noves tecnologies aplicades al 

cinema i a la producció audiovisual. 

 

Es tracta d’un esdeveniment cultural que inclou projeccions cinematogràfiques, exposicions, 

activitats professionals, activitats paral·leles i tot tipus d’experiències al voltant del cinema 

fantàstic. La mitjana d’assistència del certamen es situa en 120.000 assistents (pre COVID) i 

103.000 (edicions COVID). Tanmateix, es calcula un trànsit de públic superior amb tots aquells 

que visiten Sitges aprofitant l’ambientació feta pel Festival. 

 

Com una part dels espais oberts tant al públic visitant com a la ciutadania general, el Festival 

de Sitges allotja una àrea de restauració anomenada FOODTASTIC. Aquí s’instal·len les food 

trucks (o caravanes gastronòmiques), que podran oferir begudes i àpats al preu marcat per 

elles mateixes i seran obertes durant tot el període del certamen (6 al 16 d’octubre, ambdós 

inclosos). 

 

2. OBJECTE 
 

Les presents Bases regulen el procediment de selecció de les food trucks en l’espai 

FOODTASTIC habilitat per la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 

(en endavant, “la Fundació”) durant la celebració del Festival, així com les obligacions generals 

que hauran de complir durant l’exercici de l’activitat. 

 

Ubicació, distribució i configuració de les parades 

 
L’espai FOODTASTIC és un espai obert, ubicat al carrer Ramon Planas s/n de Sitges.  

 

L’accés i ubicació definitiva de les diferents food trucks els fixarà la Fundació, d’acord a les 

regulacions municipals i, si s’escau, la normativa sanitària vigent per a aquest tipus 

d’esdeveniments. 

 

Les food trucks podran connectar-se a l’electricitat oferta per la Fundació. Les despeses del 

subministrament es consideren incloses en el preu a satisfer pels empresaris seleccionats. 

No obstant l’anterior, serà obligació de cadascun dels venedors proveir la il·luminació de la 

seva food truck, sempre amb bombetes de baix consum de tipus LED i un cablejat adequat, 

sense entroncaments ni altres que posin en perill el subministrament elèctric.  

 

 

 



 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Esquema gràfic de la ubicació de l’espai FOODTASTIC. 

 

L’espai FOODTASTIC estarà compost per una quantitat aproximada de 10 a 15 parades 

situades al llarg ubicat al carrer Ramon Planas s/n de Sitges. Aquesta quantitat en cap 

moment és vinculant per la Fundació. 

 

La distribució dels llocs serà acordada per la Fundació. Els participants podran formular 

sol·licituds sobre la ubicació però aquesta correspondrà en última instància a la Fundació. En 

cap cas podran els participants intercanviar les seves posicions sense autorització expressa. 

 

Durada  

 

La durada de l’activitat es correspon amb els dies i horaris següents:   

 

• Muntatge: dimecres 5 d’octubre. 

• Festival: dijous 6 al diumenge 16 d’octubre, d’11:00 a 24:00 hores. 

• Desmuntatge: diumenge 16 d’octubre un cop finalitzat el darrer servei. 

 

La Fundació es reserva el dret de modificar els horaris d’acord a la normativa vigent, notificant-

ho amb una antelació mínima de cinc dies hàbils als food trucks seleccionats.  

 

Preu 

 

La participació a la zona FOODTASTIC té les tarifes següents a abonar pels food trucks 

seleccionats: 

 

1.870€ + IVA = 2.262,70 € establert en 2 pagaments per onze dies de servei.  

El primer pagament es realitzarà amb la selecció de la candidatura d’acord amb allò indicat 

en la clàusula 5 de les presents Bases i el segon pagament haurà de formalitzar-se no més 

tard de l’1 de setembre de 2022.  
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En aquest preu es consideren incloses les despeses d’energia (amb els límits establerts en 

la clàusula 4 de les presents Bases), de neteja, de cambres higièniques i de seguretat del 

recinte que la Fundació posa a disposició dels empresaris seleccionats així com aquelles 

relatives a l’ocupació de l’espai. 

 

3. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 
 
Aquesta convocatòria es dirigeix a aquelles persones físiques o jurídiques que disposin de 

food trucks i compleixin tots els requisits següents:  

 

• Estar donats d’alta a l’IAE corresponent, quan exerceixin activitats subjectes a l’esmentat 

impost. 

• Trobar-se al corrent de pagaments amb l’Administració Tributària estatal i autonòmica, 

la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Sitges.  

• Disposar dels permisos necessaris per a la manipulació de productes alimentaris 

(documentació acreditativa de la formació en manipulació d’aliments de les persones 

que atenguin al food truck).  

• Estar inscrits al registre sanitari/alimentari que correspongui.  

• Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil de 60.000 euros, com a mínim 

perquè cobreixi els riscos de l’exercici de l’activitat.   

• Disposar de vehicle homologat amb l’assegurança vigent i revisió de la ITV assolida 

amb caràcter favorable.   

 

El compliment d’aquests requisits s’haurà de donar en el moment de presentació de la 

sol·licitud i mantenir fins l’última data de durada de l’activitat. 

 

La Fundació seleccionarà les food trucks necessàries per a cobrir l’espai disponible a la zona 

FOODTASTIC.  

 

En cap cas podrà ser una mateixa persona o empresa titular de més d'un permís de venda en 

l’espai FOODTASTIC.  

 

El candidat ha de garantir que tota la informació que aportada amb la seva sol·licitud és veraç, 

responsabilitzant-se de totes les dades que comuniqui en complimentar el formulari de 

participació. En aquest sentit, la Fundació podrà excloure aquelles candidatures que 

incompleixin qualsevol condició exigida. 

 

Per a la participació s’ha de complimentar i signar el Formulari de sol·licitud de reserva. 

 

Si la candidatura és finalment escollida, caldrà signar el conveni corresponent i aportar còpia 

de la documentació acreditativa requerida en l’apartat anterior. 

 

4. OBLIGACIONS  
 

Obligacions dels participants seleccionats 
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Els candidats participants es comprometen a les obligacions següents: 
 
Compliment amb la legalitat vigent 

 

• Complir les normes vigents en la seva activitat, especialment les relatives a sanitat,  

protecció del consumidor i medi ambient. 

• Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 

• Complir amb la normativa sanitària vigent i comptar amb les acreditacions sanitàries 

corresponents. En qualsevol cas recaurà sobre el/la participant la responsabilitat 

tècnic sanitària. 

• L'espai concedit només podrà ser utilitzat per la persona titular que figuri a la 

sol·licitud i és personal i intransferible. La cessió total o parcial de l'espai queda 

totalment prohibida sense autorització prèvia i expressa de la Fundació.  

• No accedir a l'esdeveniment amb material perillós, ni introduir materials considerats 

nocius o inflamables. 

• Els participants s'encarregaran d'obtenir i de mantenir al dia totes les certificacions i 

permisos necessaris, seguretat social, altes i baixes corresponents del personal o 

davant qualsevol altre organisme competent, que sigui legalment obligat per al 

correcte funcionament del negoci. 

• Els participants es comprometen a complir i aplicar el Conveni Col·lectiu de treball 

del seu sector corresponent per tots el treballadors que realitzin el servei de 

restauració vinculat al food truck. 

• Mantenir vigent la pòlissa asseguradora que cobreixi danys o sostracció de materials 

o elements exposats i que cobreixi els possibles imports que sorgeixin de la 

Responsabilitat Civil. 

 

Bon ús de l’espai 

 

• Respectar totes aquelles instruccions i directrius que pugui donar el personal de la 

Fundació sobre la utilització de l’espai. 

• Fer servir l’espai assignat de l’esdeveniment d’acord a les normes establertes i amb 

respecte envers els assistents i participants.  

• Cada participant s'encarregarà de mantenir net i en les degudes condicions 

higièniques i sanitàries el seu estand i l'entorn del mateix, així com qualsevol material 

o article que necessiti per a l'elaboració dels seus productes. En tot moment els 

participants han de mantenir el decòrum degut, evitant tota molèstia o interferència en 

el treball dels altres i dels visitants. Si un participant provoqués pertorbacions de 

qualsevol tipus, l'organització es reserva el dret de clausurar el food truck i, si s’escau, 

fer-lo evacuar sense cap indemnització. 

 

 

• Cada participant s'encarregarà de recollir les escombraries generades pel seu food 

truck i de llençar-les al final del dia als contenidors generals disposats per fer-ho. 

• Els food trucks faran bon ús dels seus espais, sense interferir en la bona marxa de 

l'esdeveniment ni en les accions dutes a terme a la resta dels food trucks. 
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• No es permet consumir begudes alcohòliques en els llocs de venda per part del 

personal dels food trucks. 

• No es permeten ancoratges que puguin danyar la via. 

 

Atenció i condicionament del food truck 

 

• S'haurà de mantenir el food truck obert i atès per personal contractat pel titular 

conforme a la normativa laboral, i amb carnet o certificat de formació en manipulació 

d'aliments. Haurà de comptar amb mercaderia disponible a l'horari establert 

d'obertura obligatòria durant els dies de l'esdeveniment (veure apartat Durada). 

L'abandonament del mateix abans de la finalització, i/o els retards a l'obertura, així 

com el tancament durant algun dels dies de l'esdeveniment suposarien causa 

d’extinció del conveni subscrit.  

• La inscripció comporta el compromís de participar-hi durant els dies complets de 

l’esdeveniment durant tot l’horari d’obertura. No s'acceptaran inscripcions de menys 

durada. 

• Caldrà assegurar que el food truck està condicionat a la inauguració del Festival de 

Sitges, que tindrà lloc el dijous 6 d’octubre. 

• El muntatge i desmuntatge corre a compte i risc dels titulars dels food trucks 

participants a l'espai FOODTASTIC.  

Es podrà accedir a les instal·lacions per dur a terme les tasques de muntatge dels 

food trucks a partir del dia 5 d'octubre a la tarda, es confirmarà horari als participants. 

El desmuntatge es durà a terme des de la finalització de l'esdeveniment el dia 16 

d'octubre de 2022. 

• Una vegada produït el desmuntatge, caldrà deixar l’espai en perfecte estat de neteja 

i lliure d'objectes. 

• No es podrà instal·lar cap mena d'aparell reproductor d'àudio o vídeo en el lloc de 

venda. 

• No es podran tenir mascotes ni animals de companyia en els llocs de venda, excepte 

gossos guia. 

• No es podrà instal·lar ni exercir cap tipus de publicitat privada llevat el logotip del 

propi food truck o de l’empresa gestora que no hagi estat autoritzada expressament 

pel Festival.  

• No es permet l'exhibició de pancartes, símbols, emblemes ni llegendes que, pel seu 

contingut o per les circumstàncies en les quals s'exhibeixin o utilitzin d'alguna forma, 

incitin o fomentin la violència o la discriminació, exposar o exhibir cap mena de 

símbol, bandera, pancarta, senyal o similars. Addicionalment, tampoc es podrà 

realitzar cap tipus de megafonia sense autorització de la Fundació. 

• Els food trucks seleccionats mantindran la documentació acreditativa de la seva 

selecció i que permet ocupar el lloc de venda.  

 

Productes 

 

• Únicament serà objecte de venda en aquest espai productes alimentaris i begudes 

refrigerades i alcohòliques que tinguin una gradació màxima de 15 graus.   
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En aquest sentit, queda expressament prohibida la venda de productes diferents dels 

autoritzats per als diferents llocs. Qualsevol producte addicional caldrà que sigui 

expressament autoritzat per la Fundació.  

• Els participants seleccionats seran responsables de la qualitat, higiene i salubritat 

dels productes venuts. 

• Qualsevol iniciativa destinada a l'estalvi material i energètic ha de ser promocionada. 

• Els materials utilitzats per als embolcalls i les bosses hauran de ser reutilitzables o 

reciclables i, en la mesura del possible, biodegradables, i s'evitarà l'ús de fècula de 

patata o blat de moro transgènic. 

 
Els empresaris seleccionats seran responsables dels danys que puguin ocasionar a la 

Fundació i/o a tercers durant la seva participació a l’esdeveniment.  

 

L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a la revocació del permís de venda. En 

cas de revocació durant els dies de celebració del Festival, no es permetrà l’obertura del food 

truck. En aquest cas, el preu abonat no serà retornat.  

 
Obligacions de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya 

 

La Fundació al seu torn es compromet al compliment de les obligacions següents: 

 

• Proporcionar als participants l'espai i les normes d'ús de la zona FOODTASTIC. 

• La Fundació disposarà d’un servei de seguretat 24 hores del recinte FOODTASTIC i que 

correrà pel seu compte. 

• La Fundació facilitarà l’electricitat necessària per a la correcta il·luminació i funcionament 

de la food truck.  

• La Fundació facilitarà un servei de neteja general de la zona que no eximeix de les 

obligacions descrites en matèria de neteja corresponents a cada food truck. 

• La Fundació habilitarà serveis de lavabos químics públics degudament senyalitzats. 

• La Fundació es reserva el dret d’oferir la facturació de tiquets àpat, tiquets entrepà i 

tiquet social.  

 

5. PROCÈS DE PRESENTACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 

Per poder ser seleccionat, el candidat ha de complir amb els requisits establerts en les 

presents Bases de participació, complimentar degudament i en temps i forma la seva 

sol·licitud de participació Formulari de sol·licitud de reserva, d’acord a les instruccions que es 

troben a continuació.  

 

Termini 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació a l'espai per a food trucks 

FOODTASTIC serà a partir de la data de la publicació d’aquestes bases i fins el 10 d’agost de 

2022 a les 14:00h. Tanmateix, si un cop tancada la convocatòria queden espais lliures per 

cobrir o bé si durant el desenvolupament del Festival queden espais lliures per renuncia dels 

https://forms.gle/P4Lsq4RddtkgFeQb7
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titulars la Fundació podrà acceptar noves sol·licituds, excepcionalment i per raons 

degudament justificades, sense obrir convocatòria.  

 

Per aquesta convocatòria l’organització desestimarà propostes de menjars d’hamburgueses, 

frankfurt, pasta, pizza, creps i sushi per evitar la repetició de producte dins de l’oferta de 

foodctrucks del festival. 

 

No seran admeses aquelles sol·licituds rebudes fora del termini indicat o a través de canals 

diferents del previst a la present convocatòria. 

 

Forma d’enviament i documentació a incloure 

 
Enviar al correu activitats@sitgesfilmfestival.com la informació següent: 

 

• Formulari de sol·licitud  (Annex I) i signat que es pot rebre de dues formes: 

 

1. El document degudament emplenat pot ser signat pel sol·licitant amb signatura 

digital vàlida. En aquest cas n'hi ha prou amb l'enviament al correu electrònic a dalt 

assenyalat. 

 

2. En cas de signatura manuscrita, s’haurà d’avançar per correu electrònic el formulari 

escanejat així com el comprovant de l’enviament de correus amb el segell i la data 

de l’enviament i s'enviarà l'original per correu ordinari a la següent adreça:  

 

FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 

Referència: CONVOCATÒRIA FOODTASTIC 2022 

Carrer Sant Honorat, 32, 08870 - Sitges 

 

La documentació acreditativa de tots els requisits serà requerida a les food trucks 

seleccionades. 

 

Avaluació de sol·licituds, jurat i criteris de valoració 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'inicia la fase d'avaluació de les mateixes 

per part del jurat. Durant aquesta fase es podrà requerir als participants que esmenin o 

complementin la documentació aportada o n’aportin de nova, atorgant un termini màxim de 

5 dies hàbils i quin incompliment suposarà la retirada de la sol·licitud.  

 

Si la demanda de participació supera la capacitat establerta, la Fundació es reserva el dret 

d'elecció entre totes les sol·licituds presentades per determinar les food trucks que hi 

participaran. Per això comptarà amb un jurat tècnic que seleccionarà els participants (es 

tindran en compte criteris d'experiència, sostenibilitat i gastronòmics). 

 

El jurat tècnic estarà format per representants de la Fundació:  

 

mailto:activitats@sitgesfilmfestival.com
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• Direcció 

• Responsable del departament de Producció 

• Responsable del departament d’Activitats Paral·leles 

 

Els criteris que s'estableixen per valorar les sol·licituds rebudes són: 

 

• Experiència. Es valorarà que els participants aportin experiències prèvies a 

fires similars obertes al públic i en esdeveniments professionals. Es valorarà 

especialment l’experiència en edicions precedents del Festival de Sitges o en 

altres esdeveniments anàlegs (25 punts). 

• Sostenibilitat. Es valoraran positivament les sol·licituds que assenyalin el seu 

compromís amb els objectius de sostenibilitat, fent servir, per exemple, 

productes de la zona; materials 100% reciclables o reutilitzables; etc. I amb la 

utilització dels Ecogots del Festival (25 punts). 

• Gastronomia. Es cercarà la varietat de la proposta culinària oferta pel conjunt 

de food trucks seleccionats (25 punts).  

• Alternatives dietètiques. Es valoraran positivament les sol·licituds que 

incloguin en el seu menú opcions dietètiques diverses: menjar vegetarià; vegà; 

per a celíacs, etc. Caldrà presentar la proposta (25 punts). 

 

La valoració es realitzarà a partir de la documentació presentada juntament amb  

l’Annex I. 

 

En cas d'empat o de valoració similar, els food trucks que justifiquin una major inversió de 

l'adaptació tècnica realitzada en el vehicle per a la seva conversió en Food Truck tindran 

prioritat durant el procés de selecció, sempre que es compleixin amb els estàndards mínims 

establerts per l'organització i el jurat tècnic (experiència, gastronòmics, sostenibilitat i 

alternatives dietètiques). Per tant, no és una condició suficient per si sola que impliqui la 

selecció.  

 

Publicitat dels resultats i requeriment de documentació 

 
Per tal de garantir la transparència i la publicitat del procés, la Fundació publicarà la relació 

de les food trucks que han resultat seleccionades i les que queden a l’espera o en reserva 

pel cas en que alguna de les empreses seleccionades retiri la seva sol·licitud o li sigui 

revocada. La publicació es realitzarà a la web del festival, on romandrà almenys fins a la 

finalització del certamen. 

 

Seguidament, la Fundació requerirà a les food trucks seleccionades per a que aportin la 

documentació acreditativa en un termini de 10 dies hàbils i procedir al pagament d’un 50% 

de l’import del preu indicat en la clàusula 2 en el compte que a tal efecte indiqui la Fundació. 

Aquest pagament únicament serà reemborsable si el desistiment de la sol·licitud es 

produeix amb una antelació de 3 mesos abans de la celebració del Festival. 

En cas de no complimentar aquest requeriment, es tindrà per retirada la seva sol·licitud i 

es requerirà aquesta documentació al següent food truck millor valorat. En cas que la 
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documentació aportada fos incompleta, la Fundació es reserva el dret de demanar que 

sigui esmenada en un termini màxim de 3 dies hàbils.  

 

Una vegada aportada aquesta informació, la Fundació requerirà als participants 

seleccionats per la signatura del conveni.  

 

Donat el cas que algun participant renunciï al seu espai en el període anterior a l’edició per 

causes personals, el Festival cobrirà aquesta baixa amb una altre food truck escollida sota 

les mateixes Bases. 

 

6. ASPECTES LEGALS 
 

6.1. Règim jurídic 

 
Conforme a l'article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, queden exclosos 

d’aquesta Llei les autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic i els contractes 

d'explotació de béns patrimonials així com els contractes de compravenda, donació, 

permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors 

negociables i propietats incorporals que tindran el caràcter de contractes privats i es regiran 

per la legislació patrimonial.  

 

6.2. Confidencialitat 

 
La Fundació garanteix la confidencialitat i la reserva sobre qualsevol dada que pogués 

conèixer amb ocasió de la convocatòria, especialment les de caràcter personal i de caràcter 

tècnic dels productes, que no podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent de la que figura 

a la convocatòria. 

 

Es considerarà informació confidencial qualsevol informació, amb especial atenció als 

temes relacionats amb la tecnologia, productes, procediments, processos o know-how dels 

participants a la convocatòria. 

 

S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota aquella informació que sigui 

divulgada pels sol·licitants, la que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una 

resolució judicial o acte d'autoritat competent o que s'hagi de fer pública d'acord amb 

aquesta convocatòria. 

 

La durada de la confidencialitat serà indefinida mentre aquesta ostenti aquest caràcter, 

mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització de l'esdeveniment, sens perjudici 

de l'obligació de la Fundació de garantir una publicitat adequada dels seleccionats.  

 

6.3. Protecció de dades de caràcter personal 

 
Els participants queden obligats al compliment de la normativa vigent en matèria de 
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protecció de dades personals. 

 

Totes les dades personals que la Fundació, com a responsable del tractament, hagi de 

tractar per a la gestió de la selecció dels participants, i en cas d'autorització expressa, per 

a l'enviament d'avisos sobre convocatòries relacionades o similars a aquesta convocatòria, 

seran incloses al registre d'activitat. Tot això en compliment de la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades i, en concret, de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 /UE (Reglament General de 

Protecció de Dades).  

 

La Fundació recull exclusivament informació personal per gestionar la participació a 

l'esdeveniment, complir amb les obligacions que legalment apliquin i per informar de futurs 

esdeveniments similars, si hi ha una autorització expressa. 

 

En cas de produir-se alguna modificació en les vostres dades, us preguem ens ho 

comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament 

actualitzades. 

 

Les dades personals podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, per complir 

una obligació legal requerida a la Fundació, així com a tercers quan això sigui necessari per 

a la gestió del present esdeveniment. No es tenen previstes cessions internacionals de 

dades. 

 

Així mateix, es podran exercitar els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, 

supressió, portabilitat i oposició previstos a la normativa de protecció de dades personals 

mitjançant carta a la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, C/ Sant 

Honorat, 32. 08870, Sitges o per correu electrònic a festival@sitgesfilmfestival.com. 

Per a més informació podeu acudir a l'autoritat de control en matèria de Protecció de Dades, 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es. 

 

7. ANNEXOS 
 

• Annex I: Formulari de sol·licitud de reserva. 

 
Mònica Garcia Massagué 

Directora General FSFICC 

Sitges, 1 d’agost de 2022 

mailto:festival@sitgesfilmfestival.com
http://www.aepd.es./
https://forms.gle/P4Lsq4RddtkgFeQb7
https://forms.gle/P4Lsq4RddtkgFeQb7


 

14  

 


