Ajuntament de Tivissa

BASES PER INSTAL·LAR UNA PARADA A LA VII
FIRA DE NADAL DE TIVISSA 2018
1. Organització
L’organització de la VII Fira de Nadal és a càrrec de l’Ajuntament de Tivissa.
2. Lloc, data i horari de la Fira
Al nucli antic de Tivissa els dies 7 i 8 de desembre de 2018. És condició obligatòria
participar a la fira, els dos dies.
Les parades han d’estar obertes al públic de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h,
els dos dies.
3. Muntatge i desmuntatge
Es podrà accedir a l’espai de les parades el divendres de 7.00 a 9.00 h. A partir
d’aquesta hora, els vehicles no podran romandre en aquesta zona. La parada que no
estigui muntada abans de les 9.30 h perdrà el dret sobre el seu espai i no se li
retornaran els diners ingressats.
Es podrà desmuntar el dissabte a partir de les 21.00 h.
4. Sol·licituds
Les sol·licituds de participació es poden presentar fins el dia 29 d’octubre de 2018.
Si es presenta una sol·licitud fora de termini d’alguna parada amb productes no
previstos a la fira fins aquell moment, l’organització estudiarà si l’accepta.
La presentació de les sol·licituds i la documentació exigida es podrà fer:
- Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament
- Per correu electrònic a cmateo@tivissa.cat
- Per fax: 977418359
5. Adjudicació d’espais
És competència de la Comissió Organitzadora adjudicar les parcel·les segons les
necessitats i intentarà preservar l’espai ocupat en l’edició anterior, tot i que l’espai
ocupat en edicions anteriors no genera cap dret.
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6. Pagament de la taxa
El pagament de la taxa per la parada es farà abans del 16 de novembre de 2018.
En cas que no es faci el pagament en el termini indicat, l’autorització per instal·lar la
parada restarà sense efecte i l’Ajuntament podrà atorgar aquell espai a un altre
sol·licitant.
En cas d’anul·lació de la Fira de Nadal per causes meteorològiques o de força major
no es retornarà l’import pagat en concepte de taxa de l’ocupació.
Taxa fins 3 metres lineals: En el cas de necessitar que se li faciliti infraestructura,
la taxa de la participació a la Fira, dels dos dies, és de 45 € (e spai + punt de llum + 2
cadires + 1 taula + 1 carpa + tiquets del sorteig). En el cas que no sigui necessari que
l’Ajuntament li subministri cap mena d’infraestructura, la taxa, dels dos dies, és de
25 € (espai + punt de llum + tiquets del sorteig).
Taxa a partir de 3 metres lineals: En el cas de necessitar més espai, per cada
metre lineal s’haurà d’abonar 10 €.

Espai + punt de llum
+ tiquets sorteig

VISITANT

LOCAL

Espai + punt de llum + 2
cadires + 1 taula + 1 carpa
+ tiquets sorteig

Espai fins 3 metres lineals

25,00 €

45,00 €

Per cada metre lineal a
partir de 3 metres *

10,00 €

10,00 € (suplement
per 1 taula i 2 cadires)

Espai fins 3 metres lineals

10,00 € (tiquets)

10,00 € (tiquets)

Per cada metre lineal a
partir de 3 metres *

10,00 €

10,00 € (suplement
per 1 taula i 2 cadires)

Queden exemptes de pagament totes les entitats i associacions solidàries sense ànim de
lucre.

Els firaires podran adquirir tiquets per al sorteig de varis obsequis que es sortejaran,
el dissabte 8 de desembre, a les 20.00 h, amb una col·laboració de 10 € per cada 50
tiquets.
29 d’octubre de 2018. Últim dia per entregar la fitxa tècnica d’expositor.
16 de novembre de 2018. Últim dia per entregar el justificant de pagament.
Transcorregut el dia 16 de novembre de 2018 la reserva dels espais que s’ha
tramitat amb la sol·licitud de reserva d’espai quedarà anul·lada.
Els emplaçaments, tant de les parades com de les activitats, es farà per rigorós
ordre d’inscripció.
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Els números de compte per realitzar el pagament de l’estand són els següents:
CaixaBank

ES29 2100-4746-52-0200001284

BBVA

ES33 0182 5634 1902 0002 6420

Banc Sabadell

ES03 0081-0422-37-0001117020

Per facilitar la gestió és indispensable enviar el resguard del banc per correu
electrònic a cmateo@tivissa.cat o per fax al número 977418359 i posar al concepte
el titular de l’activitat i FNT2018.
7. Condicions generals
- El responsable de cada parada haurà de responsabilitzar-se de la seva
infraestructura (taules, cadires, decoració, etc.).
- Es imprescindible i necessari que els firaires portin una bombeta de baix consum
i un allargador.
- Els firaires han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn en perfectes
condicions de neteja en tot moment durant la Fira.
- Els preus dels productes hauran d’estar exposats al públic.
- Es prohibeix l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar
als altres expositors o el públic en general, en especial productes perillosos,
insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
- Els firaires hauran d’acceptar la distribució que l’organització de la Fira realitzi de
les parades, seguint criteris establerts i necessaris per assegurar la varietat de
l’oferta dins el continu comercial de la Fira.
- Per participar a la FIRA es condició indispensable que prèviament s’empleni la
sol·licitud de reserva d’espai i s’entregui la documentació pertinent i es faci el
pagament de la taxa per parada.
- Amb la sol·licitud és presentarà la documentació següent:






DNI del firmant de la sol·licitud
Alta de l’impost d’activitats econòmiques
Pòlissa de responsabilitat civil (rebut últim pagament)
Rebut de pagament a la Seguretat Social
Fitxa tècnica de l’expositor
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- A més a més, es presentarà la documentació següent segons:



-

Atraccions Mecàniques: -Butlletí Elèctric de l’atracció
-Certificats d’instal·lació
-Comprovant revisió extintors
-Manual d’instruccions de l’atracció
Atraccions Estàtiques: -Certificats d’instal·lació
-Comprovant revisió extintors

Durant el muntatge, desmuntatge i també dins el període firal s’haurà de
tenir a l’atracció la documentació següent que podrà ser requerida en
qualsevol moment pel personal de l’Ajuntament, autoritat competent o
empresa contractada a l’efecte:
- Manual de funcionament
- Llibre de manteniment de l’atracció

- Cada firaire vendrà els productes descrits a la fitxa tècnica de l’expositor que haurà
presentat. L’organització podrà fer retirar de l’estand qualsevol producte que no
estigui reflectit en la sol·licitud presentada amb anterioritat i autoritzada.
- L’organització es reserva el dret a tancar la parada si no es compleixen les
condicions exigides, detectades pel personal de l’Ajuntament. En aquest supòsit no
es retornarà l’import de la taxa pagada per l’interessat/firaire.
- Els tècnics de l’Ajuntament podran requerir la documentació de l’activitat.
- L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o
productes durant el transcurs de la fira.
- L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació d’aquestes bases per
causes justificades.
- Cada firaire es fa responsable de tenir tots els permisos necessaris per a la seva
activitat.
- Queden exclòs de formar part de la Fira qualsevol entitat de caire polític.
- L’organització es reserva el dret d’anul·lar la celebració de la Fira per causes de
força major.
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8. Allotjament
Els firaires podran gaudir d’un:
-

10% als bungalow i habitació doble al Càmping Alberg.
50% a les lliteres i parcel·les del Càmping Alberg.

9. Suspensió de la fira
Si la fira no es celebrés per causes meteorològiques o altres de força major,
l’organització no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n derivin pels
firaires.

Comissió de la Fira de Nadal

Montse Pagès Bordera
Tivissa,octubre de 2018

