BASES DE PARTICIPACIÓ

DISPOSICIONS GENERALS
1.- OBJECTIU
L’objectiu de la fira és donar a conèixer l’extensa gamma de productes artesans
alimentaris i no alimentaris que utilitzen la xocolata i el pa com a matèria primera
bàsica en la seva elaboració.
2.- SITUACIÓ
La celebració de la fira es realitzarà al centre urbà de Sant Gregori, concretament a
la plaça del pavelló municipal i el c/Torrent Vidal. L’organització es reserva el dret
de modificar la ubicació de determinades activitats o expositors en cas de pluja.
3.- CELEBRACIÓ I HORARI
3.1.- La fira tindrà lloc el diumenge dia 17 de novembre de 2019, a partir de les
10:00h fins a les 19:30h de la tarda.
3.2.- Les parades s’instal·laran entre les 7.00h i les 8.00. I es desmuntaran a partir
de les 20:00. En cas de desmuntar abans d’hora, es tindrà en compte com a
penalització per a la fira de l’any següent (a no ser que l’organitzador autoritzi
desmuntar abans).
3.3._ En el cas que una parada no arribi a l’hora prevista de muntatge, el seu lloc
quedarà a disposició de l’organització per ocupar-la amb un altre expositor.

4.- DIMENSIONS DELS LLOCS DE VENDA
Les parades tindran unes dimensions de 2 a 6 metres lineals de taulell. La comissió
valorarà excepcionalment aquelles peticions que per la seva tipologia de productes
requereixen menys o més metres.
5._ NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS
El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del
mercat l’estableix l’Ajuntament, atenent els criteris següents:
1. El sòl públic disponible.
2. La varietat d’oferta comercial existent a la fira i al municipi. Es vetllarà
perquè un 50% o més dels llocs disponibles siguin coberts per parades
vinculades a productes de xocolata i pa, i la resta dels llocs a les següents
activitats:

•

Quotidià alimentaris

•

Quotidià no alimentari

•

Equipament de la llar

•

Equipament de la persona

•

Lleure i cultura

•

Altres

3. En cas que no hi hagi suficients sol·licituds per cobrir els llocs disponibles per
a productes de xocolata i pa, l’organització podrà valorar la concessió d’aquests
llocs a altres sectors.
4. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
5. Aspectes mediambientals i de política social

6.- CONDICIONS DE LES PARADES
Els titulars de parades a la fira obtindran un número corresponent al lloc de la
parada en el recinte de la fira i que es lliurarà el dia de la fira. Els titulars hauran
d’instal·lar la seva parada a l’emplaçament assignat, d’acord amb el número d’ordre
que els correspongui. Cap participant podrà establir-se sense haver obtingut aquest
número.
Malgrat l’emplaçament concret del lloc de venda assenyalat a l’autorització
municipal, quan sigui necessari i especialment a l’efecte de mantenir la fira el més
agrupada possible, l’Ajuntament, mitjançant el seu personal assentador, podrà
indicar en cada cas, l’emplaçament del lloc de venda més idoni eventualment.
La comissió de la fira es reserva el dret d’excloure aquelles parades que no tinguin
el lloc de venda en condicions idònies.

AUTORITZACIONS

7.COMPETÈNCIES MUNICIPALS
Són competències de l’Ajuntament:
- Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
- Decidir el canvi d’ubicació de la fira, la supressió d’aquest, la fixació de l’horari de
venda i la periodicitat.
- Gestionar directament la fira o cedir-ne a un tercer, totalment o parcialment, la
gestió, l’administració, la neteja dels emplaçaments o qualsevol altre servei propi
del seu funcionament, sens perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la
seguretat i vigilància.
- Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària a la fira i el
seu entorn.
- Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.
- Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control de la fira.

- Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de
les modalitats establertes.
- Modificar motivadament el nombre d’autoritzacions de comerciants i parades, per
motiu d’interès públic.
- Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei de la fira. Cautelarment, en cas
d’infracció, es poden intervenir els productes exhibits pels comerciants, sens
perjudici de les sancions corresponents.
- Exercir la potestat sancionadora.
- Posar en coneixement de l’administració competent les infraccions que no siguin
de la seva competència.
8.REQUISITS PER OBTENIR L’AUTORITZACIÓ
1. Quan es tracti de persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda,
inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d’incloure
l’activitat que vol prestar.
2. Cal estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats
econòmiques.
3. Cal estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, i
estar al corrent de les obligacions amb aquest organisme.
4. S’han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions
específiques per aplicar als productes que estiguin a la venda.
5. Cal disposar de la documentació que acredita que es compleix la normativa
vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda dels
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
6. S’ha de tenir assegurança de responsabilitat civil
7. Pagament del preu de participació a la fira
9. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les persones interessades en ocupar un lloc de venda al mercat hauran de fer una
sol·licitud telemàtica on hauran d’adjuntar el formulari omplert de la fira juntament
amb la documentació necessària de compliment dels requisits.
El termini de presentació de sol·licituds és del 12 d’agost al 31 d’octubre.
L’organització podrà ampliar aquest termini en el cas que restin llocs disponibles
que no puguin ser cobertes amb les sol·licituds presentades per no respondre als
criteris d’adjudicació descrits que assegurin una diversitat de productes i qualitat de
la fira.
Tindran prioritat les parades que hagin participat en altres edicions de la fira, sens
perjudici que l’Ajuntament pugui desestimar sol·licituds de parades que hagin
participat en altres edicions per motius d’infraccions que hagin comès en anteriors
celebracions, per motius de comportament, per prioritzar l’entrada de productes
nous d’interès per a la fira o per altres raons que justifiquin la seva exclusió per a
un correcte funcionament de la fira.
Un cop valorades les peticions de les persones que hagin participat en les edicions
anteriors i en cas de restar llocs disponibles es valoraran la resta de peticions per
ordre d’entrada.

L’adjudicació dels llocs disponibles es realitzarà d’acord al compliment del major
nombre de criteris següents:
•

Proximitat del producte. Productes i serveis fets en el nostre entorn
territorial més proper (local/comarcal), i productes de venta directa
de productor a consumidor. Les sol·licituds de comerciants de la Vall
de Llémena i associacions tindran prioritat.

•

Atractivitat del producte: qualitat, originalitat i característiques del
producte. Es destinarà com a mínim, un 50% dels llocs disponibles
per a productes relacionats amb productes de pa i xocolata. En cas
de no haver-hi suficients sol·licituds d’aquests productes,
l’organització podrà destinar aquests llocs a altres categories de
producte.

•

Antiguitat a la fira. Tenen prioritat les sol·licituds de comerciants
que hagin assistit a la Fira en altres edicions, sempre i quan
continuïn disposant de productes d’interès per a l’organització i
compleixin els requisits de participació. Aquestes sol·licituds poden
perdre la prioritat d’adjudicació si noves sol·licituds amb productes
del mateix sector reben una major valoració i interès per part de
l’organització segons (innovació del producte, qualitat i presentació).

•

Diversitat. L’organització vetllarà perquè les sol·licituds autoritzades
presentin una varietat de producte en el conjunt de la fira. Les
sol·licituds corresponents a productes diferents de la xocolata i el pa
es concediran seguint un criteri de diversitat i que no hi hagi llocs
amb productes similars de la mateixa categoria.

•

Característiques dels llocs de venda. Qualitat i seguretat de
l’estructura i els components de les parades, presentació i exposició
dels productes. Les sol·licituds amb remolcs només s’acceptaran en
cas de disponibilitat d’espai i de què es puguin integrar visualment
amb el conjunt de la fira.

•

Caràcter artesanal del producte. Es valorarà la tinença del carnet
d’artesà o altres certificats o distintius vinculats a l’elaboració del
producte.

•

Altres característiques dels llocs que contribueixin a millorar la
qualitat de la fira: parades amb taller.

•

Compromís amb la fira. L’absència a la fira sense causa justificable
en edicions anteriors penalitzarà en el procés d’adjudicació.

10. PREU DE PARTICIPACIÓ
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer els preus
corresponents a la participació de la Fira en funció dels metres sol·licitats i
categoria de producte.
Alimentari:





Menys de 3 m: 25€
3 metres: 30€
4 a 5 metres: 35
6 metres: 40€

No alimentari:





Menys de 3 m: 20€
3 metres: 25€
4 a 5 metres: 30€
6 metres: 35€

11. SUPÒSITS DE REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització municipal s’extingeix, i no dóna dret
compensacions de cap mena, en els supòsits següents:

a

indemnització

ni

a

- Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular a menys de quinze dies de
celebració de la fira.
- Per no pagar el preu corresponent
- Per no respectar l’horari de muntatge de les parades
- Per pèrdua d’alguna de les condicions exigides per gaudir de l’autorització.
- Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals
s’atorga l’autorització.
- Per la venda de productes dels quals no sigui possible demostrar que s’han
aconseguit de manera lícita.

REGIM INTERN DE PARADES

12. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES
L’arribada dels vehicles ha de ser com a màxim fins a les 8:00. El muntatge s’ha de
dur a terme com a màxim 1,30 hores abans de l’inici de la venda i el desmuntatge
no pot començar abans de les 20 hores.
Només dins d’aquestes franges horàries els vehicles dels comerciants poden tenir
accés a la fira per carregar i descarregar, operacions que cal fer amb la màxima
celeritat possible.
En cas d’inclemència climàtica, i amb l’autorització prèvia del responsable de la fira,
es
permet
una
certa
flexibilitat
en
l’aplicació
d’aquesta
norma.
13.- HIGIENE DEL LLOC DE VENDA
El titular de l’autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu
entorn, en perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració de la fira com
en acabar la mateixa. També s’hauran d’observar les adequades normes d’higiene i
de neteja respecte dels articles en venda.
14.-ANIMALS DE COMPANYIA
Es prohibeix la presència d’animals domèstics a les parades encara que vagin
acompanyats de llurs amos, amb l’excepció de gossos pigalls que prestin
assistència a persones invidents o que siguin destinats a la venda, els quals hauran
de romandre en habitacles adients, d’acord amb la normativa vigent.
15.- PROHIBICIÓ DE PUBLICITAT ACÚSTICA
Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparells
amplificadors o similars.
16.- PROHIBICIÓ D’UTILITZACIÓ DE TENDALS COM A SUPORT D’ARTICLES
No es podran col·locar en els tendals ni marquesines dels llocs de venda,
mercaderies o productes que puguin representar algun perill per als vianants,
obstaculitzar el pas o dificultar la visibilitat dels passadissos.
17.- DRETS I OBLIGACIONS

Drets
Els titulars de les parades tenen els drets següents:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda
2. Rebre per part de l’Ajuntament, si s’ha sol·licitat prèviament, la informació
actualitzada de tots els aspectes que modifiquin o afectin la venda.
3. Elaborar els productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal
expressament autoritzada.
Obligacions
Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:
1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
2. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i el calendari
3. Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest
Reglament i la normativa general i sectorial específica amb relació a les
instal·lacions, equips i productes a la venda.
4. Respectar la distància entre parades.
5. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de
control.
6. Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.
7. Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus.
S’ha de netejar completament l’espai que ha ocupat la parada un cop ha
finalitzat l’activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que
s’han instal·lat a aquest efecte.
8. Vestir de manera neta i acurada i mantenir un tracte correcte amb els altres
comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general.
9. Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels
clients. I col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de
Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació.
10. Exhibir la mercaderia de taulell endins.
11. No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o
paviment, i cal situar-los a una alçada no inferior a 80 centímetres.
12. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal
municipal encarregat del control de la fira.
13. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloses
les vacances.
14. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
15. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
18.- VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL
MERCAT
L’Ajuntament facilitarà els mitjans humans, tècnics i infrastructures per al bon
funcionament de la fira. A aquest efecte, procurarà tenir a disposició dels firaires el
personal tècnic necessari per al control i el bon ordre de l’esdeveniment
En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris
posats a la venda, les autoritats encarregades del control han d’adoptar les
mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.
Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions
deficients.
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls
sobre els àmbits de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat
comercial dels marxants en el mercat.
Els paradistes són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels
béns exposats durant les hores d’obertura al públic. L’Ajuntament no es fa

responsable dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament o
furt d’objectes.
En cap cas l’Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei,
males condicions dels aliments, etc.
19.- ORDRE PÚBLIC
La comissió de la fira, ordenarà com a mesura cautelar, el desmuntatge i
cessament de l’exercici de les parades, els titulars de les quals hagin provocat
alguna alteració de l’ordre públic, perjudiquin el bon funcionament de la fira o no
compleixin les bases de participació.

20.- SOTMETIMENT A LA NORMATIVA
Tota autorització de venda a la fira comporta l’acceptació per part del sol·licitant
de la present ordenança i la subjecció al seu contingut.

