[NUREST]

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA DE SANT JORDI 2021
Per tal de garantir una correcta organització de les parades amb venda d’articles per al
dia 23 d’abril de 2021, amb motiu de la Fira de Sant Jordi, es redacten les següents normes:
1. Organització
La regidoria de Festes s’encarrega de la tramitació i gestió de les parades sol·licitants, les
quals podran ser de dos tipus:


Sol·licitants professionals: comerços locals



Sol·licitants no professionals: entitats o associacions locals, escoles, clubs esportius, residències d’atenció a les persones i altres entitats de naturalesa similar ubicades a l’àmbit local o del territori.

2. Termini i forma de presentar la sol·licitud
El termini per a presentar la sol·licitud és des de la publicació d’aquestes bases fins al dia
16 d’abril de 2021. L’Ajuntament es reserva el dret, per raons d’organització, d’ampliar el
termini per a presentar les sol·licituds. En aquest cas, es publicarà l’ampliació del termini
al taulell d’anuncis i al web municipal.
Les sol·licituds es presenten de manera telemàtica, mitjançant una instància genèrica, a
través de la Seu Electrònica (www.seu-e.cat/web/vilassardedalt).
3. Exempció de la taxa
D’acord amb la Junta de Govern Local, celebrada el dia 4 de març de 2021, les parades
participants en la Fira de Sant Jordi estan exemptes d’abonar per autoliquidació la taxa
estipulada a l’article 4.e) de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 15.
4. Documentació a presentar
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant una instància genèrica, en la qual es farà
constar:





Si són professionals o no professionals (entitats locals, escoles, clubs esportius,
residències o similars).
Nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions, DNI/NIE, telèfons i adreça electrònica.
Nombre de parades sol·licitades (màxim dues) i el total de metres quadrats a ocupar.
Necessitats específiques de cada parada d’acord amb l’activitat que aquesta vulgui desenvolupar. Aquestes necessitats es tindran en compte en el moment
d’assignar la ubicació de la parada, ja que aquest any serà l’Ajuntament qui, aplicant les normes de seguretat sanitària segons distàncies mínimes entre partici-
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pants i assistents, determinarà el punt d’ubicació de cada parada entre la plaça de
la Vila, el carrer Àngel Guimerà i la plaça del Teatre.
Descripció detallada de l’article de venda o exposició, d’acord amb el punt 7
d’aquestes condicions generals.

5. Procediment d’admissió i exclusió dels participants
La concessió de les parades s’atorgarà en funció de l’ordre de presentació al Registre
d’Entrada. Tot i que l’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest ordre per raons
d’interès general, normes de seguretat sanitària o de millora en l’organització de la fira.
Les parades admeses rebran per escrit electrònic l’acceptació en la participació de la fira
amb la ubicació definitiva de la parada o parades. Aquelles parades que no siguin admeses per raons de productes o manca d’espai disponible a la fira també rebran la no acceptació per escrit electrònic.
La venda de productes no autoritzats, la ubicació de parades en espais diferents dels
atorgats per l’organització, la instal·lació de parades no autoritzades o la comercialització
de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió immediata de la fira.
6. Acceptació de bases
El fet de prendre part en aquesta fira significa l’acceptació d’aquestes condicions.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de modificar aquestes condicions si
ho exigís una causa justificada, o bé alguna publicació del PROCICAT en relació amb les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya. En aquest supòsit, es publicarà la modificació al
web municipal.
7. Activitat de venda permesa
L’activitat de venda permesa que es pot portar a terme en aquest dia es redueix als següents articles:






Roses naturals
Roses artificials
Llibres nous
Llibres de segona mà
Objectes de marxandatge relacionats amb Sant Jordi

8. Ubicació de les parades
L’organització determinarà la ubicació concreta de cada participant a partir del nombre
de sol·licituds i les necessitats particulars exposades en aquestes.
Un cop assignades les ubicacions que presentin necessitats concretes i justificades,
s’ordenaran la resta de parades per ordre d’entrada de la sol·licitud.
L’espai disponible per a ubicar les parades és a la plaça de la Vila, el carrer d’Àngel
Guimerà i la plaça del Teatre.
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9. Característiques i instal·lació de les parades
Les parades de venda d’articles han de tenir en compte les següents condicions
d’instal·lacions:









Les parades disposaran d’un mínim de 1x1 m i un màxim de 3x3 m.
L’horari màxim d’obertura al públic de les parades serà: de 9.00 a 20.30 h.
L’article de venda de la parada s’ha d’ajustar a allò indicat en aquestes condicions de participació i complirà amb la normativa vigent que li pertoqui.
El muntatge i desmuntatge de les parades ha de ser àgil i respectant la circulació dels vianants. Caldrà retirar els vehicles com més aviat possible de les
zones autoritzades per a les parades.
L’Ajuntament s’encarrega de numerar i marcar les parades.
L’Ajuntament no es fa càrrec de la infraestructura i elements necessaris de les
parades. Tampoc facilitarà carpes o altres cobertes de parades.
L’Ajuntament no condiciona l’espai amb instal·lació elèctrica per enllumenat i/o
so.
Donada la situació actual (COVID-19), i pel fet que alguns productes són susceptibles de manipulació prèvia a la compra, es recomana als paradistes disposar de gel hidroalcohòlic per tal de poder-ho oferir als seus clients.

10. Servei ofert per l’Ajuntament
L’Ajuntament valorarà reforçar els serveis de neteja viària, accés i circulació per a la càrrega i descàrrega dels materials dels paradistes i vigilància policial al llarg de la jornada
en les àrees afectades per les parades.
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