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REGLAMENT D’ACTIVITATS FIRALS D’ÀMBIT COMERCIAL
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article. 1. L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les activitats firals de tipus
comercial, impulsades per l’Ajuntament, enteses com a manifestacions que fomenten
l’exposició de béns o l’oferta de serveis, de duració limitada en el temps i periodicitat superior
a la mensual en les que eventualment es pot admetre la venda directa amb retirada de
mercaderia, adreçades al públic en general i que es realitzen en el terme municipal de Mollet
del Vallès.
Article. 2. És competència de l’Ajuntament el patrocini i la promoció d’activitats firals a la
ciutat, per tal de fomentar les relacions comercials i productives, posar en contacte expositors
i visitants, i mostrar, en definitiva, el conjunt dels diferents sectors econòmics representats.
Article. 3. Per a la gestió de les activitats firals regulades per aquest reglament, l’Ajuntament
pot adoptar qualsevol de les formes de gestió determinades a l’article 85 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local.
Article. 4. L’Ajuntament exercirà, sigui quina sigui la forma de gestió, la necessària
intervenció administrativa, la vigilància sanitària i totes aquelles funcions que impliquin
l’exercici d’autoritat o que siguin competència irrenunciable.
CAPÍTOL II. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Article. 5. Poden participar com a expositors, a les activitats firals objecte d’aquest reglament,
totes aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits establerts en la
convocatòria. A aquests efectes l’Ajuntament o ens gestor donaran publicitat a la
convocatòria, que haurà de contenir les condicions personals exigides als participants, lloc i
forma de presentar les sol·licituds de participació, obligacions econòmiques a les què hauran
de fer front, i criteris per a l’elecció dels participants en el supòsit que les sol·licituds superin
al nombre d’expositors previstos.
Article. 6. Les obligacions econòmiques a les què hauran de fer front els expositors seran
aprovats per a cada activitat firal per l’Ajuntament o, si s’escau, per l’ens que la gestioni
directament. Tots els expositors també estan obligats a tenir contractada l’assegurança de
responsabilitat civil que es determini en el mateix moment.
Article. 7. L’Ajuntament o l’ens gestor adjudicaran a cada un dels expositors un emplaçament
concret en funció de les característiques de l’expositor o dels interessos generals de l’activitat
firal. Tanmateix l’Ajuntament o l’ens gestor podran modificar aquests emplaçaments de
manera discrecional, quan això vagi en benefici general de l’activitat firal.
Article. 8. Els expositors podran renunciar a la seva participació a l’activitat firal un cop hagi
estat acceptada la seva sol·licitud. Tanmateix, perquè puguin quedar eximits de fer front a les
obligacions econòmiques contretes, hauran de comunicar fefaentment la seva renúncia a

l’Ajuntament o a l’ens gestor, com a mínim, un mes abans de la data d’inauguració de
l’activitat firal.
Article. 9. Si per qualsevol causa l’Ajuntament o l’ens gestor no pot posar a disposició de
l’expositor la infraestructura o emplaçament contractat, l’expositor tindrà dret, si s’escau, a la
devolució dels imports abonats, o a la diferència d’import entre el contractat anteriorment i el
que se li pugui assignar, sense que procedeixi cap altre reclamació per qualsevol altre
concepte.
Article. 10. Resten prohibits la cessió o el sotsarrendament de qualsevol dret, producte o espai
firal.
CAPÍTOL III. CONDICIONS DELS LLOCS D’EXPOSICIÓ
Article. 11. Correspon a l’Ajuntament o ens gestor qualsevol decisió sobre el projecte de
zonificació i implantació firal. El condicionament dels interiors dels emplaçaments o estands
és per compte i a criteri de l’expositor.
Article. 12. L’expositor és responsable de la solidesa, el muntatge, desmuntatge, transport i
danys a tercers que es puguin derivar dels equips, materials, instal·lacions i persones a càrrec
seu. També es fa responsable dels danys que pugui ocasionar al material que compon
l’emplaçament, estand, instal·lació, material o espai cedit per l’Ajuntament o ens gestor
Article. 13. L’expositor està obligat a retirar tot tipus de material d’embalatge o sobrants que,
amb motiu del condicionament de l’espai contractat, pugui produir o aportar. Resta també
obligat a deixar en perfecte estat l’espai que li sigui assignat. L’Ajuntament o ens gestor
poden establir una fiança en aquells casos en què les característiques del material o les
instal·lacions que l’expositor vulgui efectuar així ho aconsellin.
Article. 14. No està permesa l’exposició de productes nocius, tòxics, insalubres o perillosos,
de productes o activitats que puguin deteriorar les instal·lacions, o d’aquells que, per la seva
naturalesa, puguin previsiblement causar molèsties o entorpir el normal funcionament de
l’activitat firal. L’exposició d’animals vius requerirà autorització expressa.
Article. 15. Els terminis de muntatge i desmuntatge dels espais o estands seran els que
s’aprovin per a cada activitat firal.
Article. 16. El condicionament de l’espai o estand, la col·locació de mobles, instal·lacions o
mercaderies haurà de finalitzar-se dins el termini de muntatge. En horaris d’activitat firal sols
està permès la reposició de consumibles. Els desmuntatges s’hauran de realitzare també dins
del termini establert.
CAPÍTOL IV. ACTIVITAT FIRAL
Article. 17. L’horari de l’activitat firal serà el que estableixi l’Ajuntament o ens gestor. Els
espais o estands han d’estar oberts i en activitat durant tot l’horari.
Article. 18. L’exposició dels productes, publicitat i activitat de l’expositor queda limitada a
l’interior de l’espai o estand contractat. Les emissions de so, magnètiques, lumíniques o
d’altra mena emeses per aparells de l’expositor, han d’acomplir idèntica condició.

Article. 19. Està prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.
Article. 20. Les activitats d’animació que l’expositor desitgi realitzar fora de l’espai
contractat hauran d'ésser autoritzades expressament per l’Ajuntament o ens gestor.
Article. 21. Els participants resten obligats a complir totes aquelles ordres o instruccions, que
referents al desenvolupament de l’activitat firal, puguin donar l’Ajuntament o ens gestor.
Article. 22. No podran accedir al recinte firal animals de companyia, llevat del que estableix
la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució
visual acompanyades de gossos pigall.
Article. 23. Si l’activitat firal no es pogués celebrar per causes de força major, l’Ajuntament o
ens gestor estaran obligats a retornar als participants els imports percebuts, un cop
descomptats aquells imports corresponents a les despeses suportades.
Article. 24. Són drets dels participants:
- Els d'informació respecte el servei i les activitats firals.
- Els d'informació respecte les condicions de contractació o admissió per cada edició.
- Els de participació com expositor.
- Els que s’estableixi en el present Reglament.
- Altres que li confereixin expressament les lleis.
Article. 25. Són obligacions dels participants:
- Les establertes pel present Reglament.
- Les que s’estableixin en les condicions de contractació de cada edició.
- Respondre dels danys i perjudicis que pugui ocasionar com usuaris del recinte firal.
- Les de desallotjament del recinte firal per indicació de l’organitzador o personal al seu
servei, amb motiu de finalització de l’horari comercial o alteració greu del normal
desenvolupament de l’activitat firal.
- Altres a què els obliguin expressament les lleis.
Article. 26. L’accés al recinte firal serà lliure per al públic en general. Tanmateix
l’Ajuntament podrà establir la percepció d’entrada al públic, i restringir-ne el seu accés, en
algun espai temporal, a professionals del sector o sectors.
CAPÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS
Article. 27. Es consideraran infraccions tots aquells actes contraris a les determinacions o
prohibicions d’aquest Reglament.
Article. 28. Constitueixen faltes lleus:
a) Els comportaments contraris a les normes de convivència, les discussions que produeixin
escàndol, i en general l’alteració de l’ordre a l’interior del recinte firal.
b) La manca de cura cap les instal·lacions, materials, mobiliari, etc. aportats per
l’organització.
c) L’incompliment lleu de les instruccions puntuals de l’Ajuntament o ens gestor.
d) Qualsevol altra infracció a les normes d’aquest Reglament que no estigui qualificada de
falta greu o molt greu.

Article. 29. Constitueixen faltes greus:
a) La comissió de dues faltes lleus durant la celebració de la mateixa activitat firal.
b) La modificació de les estructures, instal·lacions, o mobiliari aportats per l’organització.
c) La negativa formal al compliment de les instruccions puntuals de l’Ajuntament o l’ens
gestor.
d) La subrogació d’espais o productes firals.
Article. 30. Constitueixen faltes molt greus:
a) La comissió de dues faltes greus durant la celebració de la mateixa activitat firal.
b) La producció de danys a les estructures, instal·lacions o mobiliari firal de forma
intencionada.
c) La negativa formal al compliment de les instruccions puntuals de l’Ajuntament o ens
gestor, quan aquest fet representi perill o reducció de les mesures de seguretat de la
instal·lació.
Article. 31. Les sancions que l’Ajuntament podrà imposar, amb independència del
rescabalament dels danys que eventualment s’hagin pogut causar, són les següents:
a) Les faltes lleus podran ser sancionades amb:
1. Advertiment
2. Multa de 5.000 a 10.000 pessetes (30,05 a 60,10 EUR)
b) Les faltes greus podran ser sancionades amb:
- Multa de 10.000 a 50.000 pessetes (60,10 a 300,51 EUR)
c) Les faltes molt greus podran ser sancionades amb:
- Multa de 50.000 pessetes (300,51 EUR) fins al màxim que la legislació autoritzi l’alcaldia
Article. 32. La graduació de les sancions s’efectuarà tenint en compte la intencionalitat, la
pertorbació de la celebració de l’activitat firal i el valor dels danys causats.

