NORMATIVA QUE REGULA LA PARTICIPACIÓ DE PARADES A LES FIRES ARBÚCIES 2022
NORMES GENERALS
1. La fira del tió a Arbúcies tindrà lloc el cap de setmana del 3 i 4 de Desembre del 2022.
2. La ubicació principal esta actualment per definir.
3. La participació en aquesta fira estarà condicionada a omplir les dades requerides al
formulari que trobareu a la pàgina web www.visitarbucies.com , o bé al registre de
l’OAC (Plaça 1 d’Octubre, 1 – 17401 (Arbúcies)), adjuntant la següent documentació
(termini màxim dia 13 de Novembre):
a. Fotocòpia del DNI/NIF sol·licitant.
b. Alta al cens d’activitats econòmiques.
c. Alta al règim de la Seguretat Social que correspongui o darrer rebut d’autònoms.
d. Darrer rebut de l’assegurança de Responsabilitat Civil.
e. Carnet d’artesà, si s’escau.
f. Carnet de manipulador d’aliments i registre sanitari , si s’escau.
g. Certificat soci cooperativa, , si s’escau.
h. Fotografies actuals de la parada, els productes i la indumentària.
i. Declaració responsable complimentada
4. Es prioritzaran les parades que presentin productes d’artesania, productes fets a mà,
productes nadalencs i de decoració nadalenca.
5. No es podrà deixar la parada abans de les vuit de la tarda, hora de clausura, per evitar
els buits en els taulells i/o espais.
6. Els firaires que hagin participat en la darrera edició de la fira tindran prioritat en la
reserva d’espai. L’organització té la facultat d’acceptar o desestimar qualsevol sol·licitud
de participació.
7. A partir del 14 de Novembre, l’àrea de Turisme enviarà als interessats mitjançant correu
electrònic un model de butlleta de pagament, l’autoliquidació amb l’import de
l’ocupació. L’interessat haurà d’enviar el justificant de pagament mitjançant instància
genèrica (registre electrònic de l’ajuntament – www.arbucies.cat - o bé al registre de les
oficines de l’OAC) en un període màxim de 5 dies hàbils. Passat aquest termini sense
realitzar el pagament ni presentar-ho per registre, l’ajuntament entendrà que el
paradista ja no continua interessat a participar en aquesta fira.
8. En cas que un firaire renunciï a participar a la fira, haurà de notificar la renúncia per
escrit com a mínim 15 dies abans de l'inici de la fira. En aquest cas, l'organització
retornarà el 50% de l'import satisfet. Si la renúncia es produeix més tard de la data
anunciada o no és notificada en la forma expressada, suposarà la pèrdua del dret a
recuperar qualsevol reintegrament.
9. La il·luminació general de l’espai de la fira va a càrrec de l’organització. Les connexions
de llum i força seran efectuades pels tècnics de la fira però caldrà sol·licitar-les
prèviament. Aquells expositors que tinguin inclosos llums o focus en la seva parada, no
podran superar els 60 w de potència per metre lineal de parada.
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Per endollar amb la línea de corrent s’exigeix a cada expositor portar el cable
d’allargament i les bombetes de baix consum.
La màxima potencia permesa per la instal·lació de llums i/o focus serà de 60w per
metre lineal de parada fins a un màxim de 360w, si se’n requereix més, cal especificarho al formulari de sol·licitud.
Es prohibeix la venda d’articles de segona mà i d’animals.
Es prioritzaran les parades que aportin el Carnet d'Artesà Professional i el Distintiu de
Producte DA. El carnet d’artesà/ana és una acreditació voluntària, expedida per la
Generalitat de Catalunya, que pot sol·licitar qualsevol persona física que desenvolupa la
seva producció artesanalment com a reconeixement del domini tècnic, de qualitat i
disseny d'un o més oficis. L'obtenció del carnet d'artesà/ana comporta la inclusió en una
base de dades de les persones artesanes reconegudes per l'administració. El distintiu de
producte d'Artesania DA acredita que els productes realitzats per una persona artesana
són de producció pròpia i estan elaborats de manera artesanal mitjançant els processos
propis del seu ofici i produïts a Catalunya. Més informació a:
http://canalempresa.gencat.cat/.
Tot participant haurà de portar una carpa (preferiblement de fusta) amb una fondària
màxima de 2 metres i una allargada mínima de 1 metre i màxim de 8 metres. La lona de
la carpa podrà ser de color cru, verd,vermell, granatós, marró.
L’organització és l’encarregada de decidir el lloc on es situa cada parada durant la fira.
El firaire no podrà ocupar més espai que l’assignat, com tampoc canviar-se de lloc. Es
prohibeix la cessió dels espais sense el consentiment de l’organització.
Entre parada i parada hi haurà un marge màxim de 3 metres.
La infraestructura i el muntatge anirà a càrrec de cada paradista.
Queda prohibit fer qualsevol forat o cimentació al terra de l’espai ocupat.
L’horari d’obertura al públic serà des de les 10:00h del dissabte i el tancament serà a les
20:00 del diumenge. Per falta de públic o per condicions climatològiques adverses, es
podrà recollir abans, sempre i quan s’hagi consultat a/ls l’interlocutor/s i, sempre i quan
la majoria dels paradistes estiguin conformes.
Es permet entrar amb el vehicle dues hores abans (08:00) del començament de la fira i,
un cop muntada la parada s’haurà de retirar el vehicle de la zona destinada a les parades,
al lloc indicat per a l’organització. Un cop finalitzada la fira, a les 20:30, es podrà entrar
de nou el vehicle pel desmuntatge de les parades.
Cada paradista participant disposarà d’un espai assignat per l’ajuntament, que
distribuirà els llocs a ocupar, evitant que s’instal·lin contiguament parades que venguin
productes semblants o iguals.
No està permès posar música a les parades.
Els titulars de les parades estan obligats a mantenir la superfície de la seva parada en
perfectes condicions de neteja durant la fira. L’espai ha de quedar net al recollir i les
restes s’hauran de tirar als contenidors de recollida d’escombraries. Les despeses de
qualsevol desperfecte ocasionat pel paradista, anirà a càrrec del mateix.
Hi haurà servei de vigilància nocturna.

23. L’ajuntament reconeix i autoritzarà a dos persones com a interlocutors a cada zona que
estigui la fira i, durant l’activitat de la mateixa per vetllar pel compliment d’aquesta
normativa.
24. L’Ajuntament no es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar a altres
parades, productes o vehicles per part dels paradistes o per condicions meteorològiques
adverses durant l’activitat de la fira.
25. Qualsevol circumstància no prevista en les presents normes, serà resolta per
l’administració.
TAXES:
26. Segons l’Ordenança Fiscal número 18 reguladora de la TAXA PER PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS.
- Parades fins a 5 metre lineals: 25,00 € / dia.
- Metre lineal extra: 5,00€ / dia
27. Els artesans i entitats d'Arbúcies degudament empadronades o registrades podran
participar-hi prèvia sol·licitud autorització de manera gratuïta.
28. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada l’organització
hagi comunicat l’acceptació de participació al firaire, i sempre abans de les dates de la fira.
29. Els firaries que no facin efectiu el pagament dins el termini indicat perdran la seva plaça
per a participar a la fira i no es tindrà en consideració la seva candidatura en l’edició
successiva.

Arbúcies, Setembre del 2020

