ARTESANA, Fira mercat d’artesania i ceràmica de la Bisbal
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
En compliment de la llei 15/99 sobre la protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves
dades personals seran incloses en fitxers convencionals i informatitzats, titularitat de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà, que serà l'únic destinatari d'aquestes dades amb la finalitat exclusiva de la gestió de
les fires i mercats que organitza, i que té la possibilitat d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
previstos a la llei mitjançant carta adreçada a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

EMPRESA:.................................................................. NIF.............................................................
NOM I COGNOMS: ..................................................................................... DNI ...........................
OFICI ARTESÀ:...............................................................................................................................
CP: .............ADREÇA: ...................................................... POBLACIÓ:........................................
TELF:...........................CORREU ELECTRÒNIC:...........................................................................
FACEBOOK:................................................................ WEB:.........................................................
SOL.LICITA:
Participar a la fira Artesana, fira d’artesania i ceràmica, que se celebrarà els dies 30 i 31 de
març de 2018, i es compromet a complir les condicions de la organització.
DADES PER LA FIRA
ARTESANIA (sector): ...........................................

Nº CARNET D’ARTESÀ: ................................

PRODUCTE QUE VOL COMERCIALITZAR A LA FIRA: ...................................................................
NOM COMERCIAL (nom que es retolarà l’estand):..............................................................................
Espai amb carpa (3x3) situada al Passeig Marimon Asprer.
Cost participació 50€.
Cost participació socis Associació de Ceramistes de la Bisbal, un 10% de descompte, total 45€.

CAL FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC, LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:
Còpia DNI
Còpia carnet d’artesà o acreditació que està en tràmit de renovació o d’obtenció.
Currículum professional
3 imatges obra pròpia que vol comercialitzar a la fira.
*Pels empresaris i artesans ceramistes adherits a la Marca Ceràmica de la Bisbal i/o membres
de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal i comarca no caldrà que acreditin aquests ítems
específics de participació.
Soci Associació Ceramistes de la Bisbal

Membre de la Marca Ceràmica

DECLARACIÓ RESPONSABLE






Declaro que disposo contractada o el compromís de contractar una pòlissa
d’assegurança de Responsabilitat Civil per un import mínim de 150.300 € d'acord amb
el que es preveu a l'article 80 del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i que l’hauré d’exhibir, en
cas de requeriment municipal, durant la celebració de la fira
Que s’accepta el reglament i les normes de participació a la fira de ARTESANA, Fira
d’artesania i ceràmica de la Bisbal, i es compromet a complir-les i a les quals es sotmet
(adjuntes)
Que l’empresa disposa de l’alta de la declaració censal o alta de l’Impost d’Activitats
Econòmiques i donada d’alta i al corrent de pagament de la Seguretat Social
Es compromet a complir les obligacions derivades de la normativa sectorial aplicable.

Signatura

Data

Per formalitzar la inscripció a la fira cal esperar l’acceptació per part de l’organització i realitzar
l’ingrés de la taxa d’ocupació.
INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ:
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – Àrea de Promoció i Desenvolupament Local
Tel. 972 64 68 06 – torremaria@labisbal.cat
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es reserva el dret d’admetre o denegar el permís per poder
participar a ARTESANA, Fira d’artesania i ceràmica de la Bisbal. L’organització té la potestat de
distribuir els expositors de la forma que sigui més convenient per motius d’organització i de qualitat de
la Fira.

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Plaça del Castell, 10 – 17100 la Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 09 75 – ajuntament@labisbal.cat – www.labisbal.cat NIF P1702500H

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
NORMES GENERALS
ART. 1 - OBJECTE Aquest Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda
exercida a la Fira mercat de Ceràmica i Artesania de la Bisbal d’Empordà. La fira es celebra
amb una periodicitat bianual.
ART. 2 - CONCEPTE És una fira-mercat de caràcter monogràfic, adreçada als professionals
del sector de l’artesania, sotmesos, en el cas de Catalunya, al decret 233/84 pel qual es regula
l’activitat de l’artesania de Catalunya.
ART. 3 - CELEBRACIÓ La Fira se celebra coincidint amb Setmana Santa, i amb una duració
de 2 dies (30 i 31 de març). El lloc on es desenvoluparà la fira serà al Passeig Marimon Asprer.
ART. 4 - HORARI L’horari d’obertura al públic de la Fira serà d’10 a 20 h ininterrompudament.
Podrà ser autoritzada l’ampliació de l’horari per part de l’Ajuntament si per raons turístiques,
comercials o de flux de gent es considera convenient.
ART. 5 - ENTRADA L’accés dels visitants a la Fira serà gratuïta.
ART. 6 -CARACTERITZACIÓ Els llocs de venda que s’ofereixen corresponen a una carpa de
(3 x 2 m) que es considera com a mòdul base. L’organització retolarà cada carpa amb el nom
de l’expositor.
ART. 7 – El cost de participació a la fira-mercat és de 50€ per cobrir part dels costos de la
carpa de lona, la rotulació, la taxa d’ocupació a la via pública, la neteja i la seguretat nocturna.
L’organització assumeix els costos de la campanya de publicitat i de les activitats que
s’organitzaran durant la celebració de la fira. En cas d’altres necessitats de serveis pel
desenvolupament de la vostra activitat consulteu a l’organització.
ART. 8 -SOBRE ELS LLOCS DE VENDA
A) Distribució d’espais: L’adjudicació dels espais és un dret exclusiu de l’organització i
es farà en funció de consideracions d’ordre tècnic relacionades amb el conjunt de l’exposició i
del material a exhibir i comercialitzar.
B) Normes específiques per als expositors: Cada empresa ha d’exposar individualment
els productes d’elaboració pròpia, i per tant es prohibeix la revenda. Està autoritzada la venda
directa. L’incompliment d’aquestes condicions comportarà la clausura immediata de l’estand
per part de l’organització.
C) Muntatge: La responsabilitat del muntatge interior de l’espai correspon
exclusivament a cada expositor. Les instal·lacions i la col·locació de mercaderies hauran de ferse a partir de les 8 hores del matí i hauran d’estar totalment acabades a les 10:00 hores del dia
30 de març coincidint amb l’obertura de la Fira. L’expositor queda obligat a deixar en perfecte
estat l’estand o espai que li sigui assignat, i serà responsable de qualsevol desperfecte. No
podrà realitzar cap tipus de decoració (pintar, empaperar, foradar, penjar) que ocasioni
desperfectes irreversibles als estands. En aquest cas, l’organització podrà exigir, si escau,
l’import dels danys ocasionats, com també la reposició al seu estat original.
D) Desmuntatge: El desmuntatge dels estands no podrà iniciar-se fins a l’últim dia (31
de març), després de l’hora de tancament de la fira (20h). Les instal·lacions i els elements
subministrats per l’Ajuntament de la Bisbal s’hauran de tornar en les mateixes condicions i en el
mateix estat en que foren lliurats.

E) Seguretat i assegurances: L’expositor ha de prendre les mesures necessàries de
seguretat i protecció dels productes exposats. La nit del 29 al 30 de març i del 30 al 31 de març
hi haurà un servei de vigilància nocturna, però l’organització declina tota responsabilitat pels
danys i robatoris que poguessin sofrir les instal·lacions i els objectes exposats. L’assegurança
per robatori anirà a compte i càrrec de cada expositor, així com una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi un mínim de 150.300€ d'acord amb el que es preveu a l'article
80 del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics
i activitats recreatives.
F) L’expositor renuncia a la reclamació de danys que puguin produir-se en els
productes exposats per causa de pluja, vent, furt o deficiències en el muntatge dels estands.
ART. 9 -PRODUCTES A VENDRE Els diferents expositors presents a la Fira només podran
vendre els gèneres i productes corresponents a la seva autorització i que siguin d’elaboració
pròpia. Pel que fa als sectors i els subsectors susceptibles de poder desenvolupar-se són els
que formen part del decret 182/2014, de 30 de desembre de 2014, sobre l’activitat artesanal.
ART. 10 – CONTROL. L’organitzador de la Fira vetllarà per la qualitat i autenticitat dels
productes exposats al certamen.
ART. 11 - REQUISITS Per a l’exercici de la venda durant la fira, els expositors hauran de
complir els següents requisits: a) Estar donats d’alta de l’epígraf corresponent de l’Impost
d’Activitats Econòmiques, i estar-ne al corrent de pagament quan la legislació ho estableixi. b)
Estar donats d’alta i al corrent de pagament de la Seguretat Social. c) Complir els requisits que
s’estableixen reglamentàriament referents al producte objecte de venda al mercat. d) Disposar
del carnet d’artesà, o aquella acreditació que estableixi que està en procés d’obtenció.
Quedaran exempts d’aquest els empresaris i artesans ceramistes adherits a la marca Ceràmica
de la Bisbal i/o membres de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal i comarca.
ART. 12 - NETEJA I MANTENIMENT DEL LLOC L’expositor està obligat a mantenir el seu
estand, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja, tant durant l’horari d’obertura
de la Fira com en acabar-se. La neteja dels espais comuns anirà a càrrec de l’Ajuntament.
ART. 13 - ALTRES NORMES Queda prohibit l’ús d’altaveus i aparells musicals des dels
estands dels expositors, com també la publicitat que pugui molestar els expositors veïns o els
visitants de la Fira.

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es reserva el dret d’admetre o denegar el permís per
poder participar a ARTESANA, Fira d’artesania i ceràmica de la Bisbal. L’organització té la
potestat de distribuir els expositors de la forma que sigui més convenient per motius
d’organització i de qualitat de la Fira.
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Plaça del Castell, 10 – 17100 la Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 09 75 – ajuntament@labisbal.cat – www.labisbal.cat NIF P1702500H

