REGLAMENTACIÓ DEL MERCAT D’ARTESANS I PARADISTES
PER LA 625ª EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU
1- La Fira tindrà lloc els dies 1 i 2 de desembre de 2018.
2- Poden participar en aquest Mercat els artesans i/o paradistes que elaborin o venguin
productes realitzats de manera artesanal.
3- Per poder participar al mercat d’artesania s’haurà d’omplir la sol·licitud de participació.
Enguany ja ho podeu fer per internet, a la seu electrònica de l’Ajuntament, en aquesta
adreça: https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri. Haureu d’anar a l’opció omplir
instància genèrica. Necessitareu tenir instal·lat un certificat digital o podeu demanar un codi
provisional a través del sistema Idcat mòbil. Si sou empresa, cal que entreu la sol·licitud
obligatòriament per via electrònica.
El període d’inscripció serà fins al 5 de novembre de 2018. Amb la instància, s’haurà
d’adjuntar la documentació següent:
-

-

-

Sol·licitud de participació (instància original o per la seu electrònica).
Fotos de la parada i els productes que es posen a la venda.
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
Carnet d’artesà (si es té)
Darrer rebut d’autònoms. En el cas d’empresa, darrers TC1 i TC2 on figuri la
cotització de l’empleat que hi haurà a la parada.
Full o fulls de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil on es detallen les
cobertures per venda ambulant i el rebut de pagament. (Cobertura mínima de
300.000€).
Quan es tracti de venedors estrangers acreditar, a més, estar en possessió del
permís de residència i de treball per compte propi, així com acreditar el compliment
d’allò que estableixin les normatives vigents específiques.
En cas de vendre productes alimentaris, caldrà disposar del registre sanitari
corresponent i certificat de formació de manipulador d’aliments.

En el cas de que vulgueu fer la sol·licitud en paper, heu d’omplir el model d’instància
específic de la Fira de Sant Andreu que s’adjunta i entrar-ho personalment al registre de
l’Ajuntament o enviar-ho per correu postal (no tindrà validesa l’enviament de la sol·licitud
per correu electrònic ni per fax), juntament amb la documentació detallada a dalt, a la
següent adreça:
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Plaça de la Vila, 1
17257 Torroella de Montgrí
4- Quan rebeu la notificació d’acceptació per participar a la Fira (per mitjans electrònics
o per correu, segons l’opció escollida a la instància), podreu fer efectiu el pagament del lloc
utilitzant la carta de pagament que s’adjuntarà amb la notificació i en el termini màxim que
s’hi indicarà.
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5- Un cop fet el pagament, haureu de fer arribar el resguard a l’Àrea de Promoció
Econòmica (per correu electrònic, correus o fax).
6- Els participants ocuparan el lloc designat per l’organització, sense tenir efecte l’antiguitat.
L’espai designat es trobarà en els llistats que es proporcionaran el dia de la fira a partir de les
8 h del matí.
7- El nombre de places és limitat. L’assignació d’espais es durà a terme en base als aspectes
següents: caracter artesanal, estètica de la parada, originalitat dels productes, limitació del
nombre de parades amb el mateix producte.
8- Els artesans/paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.
9- Es proporcionarà llum només per il·luminar la parada. Només s’autoritzarà endollar aquells
aparells que siguin necessaris per a la venda dels productes, prèvia comunicació a
l’organització. S’hauran d’utilitzar bombetes de baix consum i la potència màxima serà de 100
W.
10- La tramesa de la sol·licitud de participació (o instància) per part de l’artesà o paradista
implica l’acceptació de tota la normativa exposada.
ANNEXES:

1. TAXES FIRA SANT ANDREU 2018
ACTIVITAT
Mercat de Sant Andreu (alimentació)
Mercat de Sant Andreu
Artesans productors

IMPORT
24€/metre lineal
22€/metre lineal
12€/metre lineal

2. HORARIS

Dissabte
Diumenge

Muntatge
8 h a 9.30 h
8 h a 9.30 h

Desmuntatge
A partir de les 20.00 h
A partir de les 20.00 h

Les parades hauran de romandre obertes al públic de 10 h. a 20 h. de forma ininterrompuda.
Fora d’aquests horaris, no estarà permesa la circulació de vehicles dins la zona destinada al
Mercat d'Artesans.
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