ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

BASES DE PARTICIPACIÓ
INFORMACIÓ GENERAL


La 49a Fira Avícola Raça Prat se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de desembre de 2022, al recinte firal de La Granja de
la Ricarda, situat en el Carrer de la Carretera de la Platja i Ronda Sud. L’horari d’obertura serà: divendres 2, de
18.00 a 22.00 h, dissabte 3,de 10.00 a 22.00 h, i diumenge 4 de desembre, de 10.00 a 21.00 h.



L’assistència a la fira mercat serà obligatòria durant els tres dies que dura la Fira Avícola de la Raça Prat.



El preu de la parada inclou la taxa d'ocupació de la via pública de 24,40 €/ml i la prestació del servei de
subministrament elèctric (10,10 €/ml + 10 % IVA) de 500w. La suma d'aquests dos imports dona com a resultat
un cost únic de pagament: parades de 3 m, 106,53 €; parades de 6 m, 213,06 € i parades de 9 m, 319,59 €.



L’espai a contractar està configurat per mòduls de parades des de 3 metres lineals fins a un màxim de 9 metres
lineals d’unitat de parada.

INSCRIPCIONS


Com a criteri general, la reserva d’espai es gestionarà d’acord amb l’ordre d’entrada de les sol·licituds a l’Oficina
de Contractació i a través de la Seu electrònica..



Els expositors que hagin concorregut a la Fira en edicions anteriors tindran prioritat per fer la reserva fins al 31
d'octubre de 2022.



Podran inscriure’s tots els expositors que ho desitgin, sense més restriccions que les derivades de la disponibilitat
d’espai.



L’Ajuntament té facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva d’espai.

AUTORITZACIÓ DE VENDA I PAGAMENT


L’autorització municipal només quedarà formalitzada quan s’hagi liquidat l'import íntegre del la seva sol·licitud de
serveis demanats , i com a data límit del 25 de novembre de 2022.

 El pagament s’efectuarà mitjançant ingrés de transferència bancària al núm. de C.C. de l’Ajuntament del Prat que
s’indica al document de la notificació de pagament , fins a la data límit de 25 de novembre de 2022.



Una vegada enviada la documentació de l’expositor amb la sol·licitud de participació degudament signada. es
valorarà la seva participació i en cas de ser acceptada s’enviarà la notificació de pagament per formalitzar la
seva participació i poder procedir a realitzar el pagament de la reserva.



Les reserves d’espai només són efectives quan s’hagi abonat el total de l’import del serveis demanats. Els
expositors que una vegada hagin pagat l’import de l’espai reservat renunciïn a participar a la Mostra, han de
notificar-ho a l’Ajuntament, com a mínim 15 dies abans de la inauguració. En cas contrari perdran el dret a
qualsevol reintegrament.



L’Ajuntament facilitarà a l’expositor un Pla de contingències amb mesures sanitàries i, restarà obligat a la seva
aplicació, ( en cas necessari).



L’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor, atenent els interessos
generals del certamen i a les prescripcions derivades de Procicat pel control i seguiment de l’activitat firal.



L’expositor signarà una declaració responsable, on es compromès a complir els protocols establerts per participar
en la 49 Fira Avícola de la Raça Prat 2022 ( en cas necessari ).



L’expositor, en cas de ser afectat per aplicació de mesures, restarà obligat a acceptar les modificacions,
podrà renunciar a l’ocupació de l’espai.
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ*



Per poder participar a la Fira cal presentar una instància de sol·licitud a través de al seu electrònica segons les
indicacions donades a l’apartat Sol·licitud de reserva d’espai i adjuntar la documentació següent:
a)

Condicions generals:
NIF (quan es tracti de persones estrangeres, fotocòpia del permís de residència)
Darrer rebut d’autònoms en vigor
Rebut actual de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (mínim 300.00€).
Alta IAE (Activitat econòmica)

b)

Condicions per a productes alimentaris:
Acreditació de la formació dels manipuladors en higiene alimentaria. Quan es tracti de productes
d’elaboració pròpia, fotocòpia de l’acreditació de que es disposa del registre sanitari d’Indústries i
productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
En el cas de productes d’agricultura ecològica, s’haurà d’acreditar la inscripció al Consell Regulador
de l’Agricultura Ecològica (CRAE) i identificar-los amb el distintiu oficial corresponent.
Declaració responsable sanitària per a mercats no sedentaris i fires (adjunt).

TIPUS DE PRODUCTES AUTORITZATS


L’organització de la Fira estableix la conveniència del tipus de productes que han de configurar la Mostra i es
reserva el dret d’admissió de les activitats de venda de les parades i d’acceptar o desestimar les sol·licituds.



Únicament s’autoritzaran les parades dedicades a la venda d’artesania, plantes i productes alimentaris
d’elaboració artesanal que compleixin les normatives corresponents.



No s’autoritzaran parades similars a tómboles, jocs d’atzar, ni qualsevol altre tipus de parada que no faci venda
directa (un article, un preu).

FUNCIONAMENT DEL CERTAMEN
Muntatge i Desmuntatge
Muntatge : Remolcs i ferros de parada dijous dia 1 de desembre a partir de les 16 hores amb previ avís (envieu un
correu electrònic).
Parades divendres dia 2 a partir de les 8.00 hores
Desmuntatge : Diumenge dia 4 de desembre partir de les 21.30 hores amb previ autorització de l’accés al recinte amb
el seu vehicle i com a molt es podrà retirar remolcs abans de les 10 hores del dia 5 de desembre.
 El personal responsable de la Fira podrà inspeccionar en qualsevol moment les parades, i sol·licitar la
documentació identificativa i l’autorització de la parada per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions
reglamentàries.
 Resta prohibit l’ús de generadors elèctrics. Les parades que necessitin major potència la podran contractar a
l’organització. No s’autoritza l’ús de calefactors elèctrics.
 No es permet l’ús d’aparells que facin soroll ni d’equips de megafonia privada.
 No s’autoritzarà ni l’activitat ni la instal·lació de vehicles adaptats ni de remolcs de més de 9 m de longitud x 3 m
de fons.
 Els vehicles que no estiguin adaptats per a la venda ambulant romandran fora del recinte firal.
 No es permetrà la cessió o el sotsarrendament d’espais. Això suposarà l’anul·lació de la seva participació, i la
desocupació de la via pública.
 L’expositor restarà obligat a acceptar les indicacions del personal de Fira, tant de l’organització com de la
seguretat.
 El Contracte d’expositor implica l’acceptació i el compliment obligat d’aquesta normativa de participació.
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SEGURETAT I ASSEGURANÇA

1.

L’organització s’encarregarà del servei de vigilància general del recinte, tant de dia com de nit. No obstant
això, la comissió organitzadora declina tota la responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant per deteriorament com per furt.

2.

L’expositor s’ha d’ocupar de la vigilància del seu espai i dels béns exposats, durant les hores d’obertura del
certamen i durant el període de muntatge i desmuntatge.

3.

L’organització té subscrita una pòlissa col·lectiva de robatori i incendi que no cobreix el furt ocasional. S'ha de
tenir en compte que el sol fet que un objecte desaparegui no es pot considerar una situació de robatori. En cas
de concórrer alguna de les circumstàncies que defineixen el robatori s’ha d’avisar l’organització abans de 24
hores i, en tot cas, caldrà fer una denúncia a la comissaria de policia.
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