Criteris per a la inscripció i participació Fira d’Artesans de Mollet del Vallès
Article primer. Objecte
L’objecte d’aquest document és la regulació de la inscripció i la participació a la Fira d’Artesans de Mollet del
Vallès que se celebra cada any al nucli antic de la ciutat i està organitzada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès
amb el suport de l’Associació de Veïns de la Fira d’Artesans.
La Fira d’Artesans entén que els productes artesans formen part del patrimoni i la identitat del nostre país i vol
promoure l’autèntica activitat artesana, potenciar el seu rendiment i vetllar pels interessos dels artesans.
Article segon. Disposicions generals
2.1 La Fira d’Artesans està registrada en el Registre de Fires de Catalunya.
2.2 La Fira d’Artesans tindrà lloc cada any el cap de setmana següent a l’Onze de setembre, sempre i quan
l’Onze de setembre no sigui divendres o dissabte, que passaria a ser una setmana després.
2.3 Les parades es muntaran entre les 3 a 6 de la tarda del divendres que s’iniciï la Fira.
2.4 El recinte firal comptarà amb un servei de vigilància nocturna. La organització de la Fira no es fa
responsable de pèrdua o furt del material.
2.5 El desmuntatge de les parades s’iniciarà el diumenge a partir de les 21 hores.
2.6 A la Fira d’Artesans es realitzaran activitats paral·leles de foment de l’artesania com tallers de
demostració, exposicions, etc.
2.7 Els productes alimentaris estaran agrupats allà on determini l’organització de la Fira.
2.8 Els artesans alimentaris hauran de fer constar, de forma visible, el preu del producte ( preu kg o preu
unitat) i l’etiqueta del registre sanitari. L’incompliment d’aquesta norma suposarà l’aplicació dels
l’articles 331.3a) i 331.4c) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
2.9 Els productes frescos necessitaran nevera i/o vitrines per una bona conservació i presentació dels
productes i caldrà tenir embolicats amb film els talls de nevera del producte fresc.
2.10 La descàrrega de material a les parades d’alimentació s’haurà de fer abans de les 10h del matí.
Article tercer. Sol·licitud de participació
3.1 El full d’inscripció a la Fira es podrà sol·licitar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès o descarregar a
www.molletvalles.cat.
3.2 La documentació per participar haurà de ser lliurada no més tard de la data que acordi l’Organització
de la Fira.
3.3 L’Organització podrà convidar als artesans que per les seves característiques es vol que siguin presents
a la Fira i també s'atendran noves sol·licituds sempre que responguin als criteris de qualitat exigides
per part de l’Organització.
Article quart. Documentació a presentar
4.1 Els artesans que vulguin participar a la Fira hauran de presentar la següent documentació:






Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia del Carnet d'Artesà vigent
Fotocòpia darrer rebut d’Autònoms
Dossier/ Currículum de l’artesà, del producte, de les fires a les quals ha participat, del procés
de fabricació etc.
Fotocòpia de la Carta d'Artesà Alimentari en cas de vendre productes alimentaris.
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Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit per sanitat.
Fotografies del taller i dels productes que s'exposaran a la Fira.

4.2 Aquesta documentació només caldrà ser presentada si és la primera vegada que s’opta a participar a la
Fira d’Artesans, a excepció de les fotografies de nous productes, si n’hi ha, del Carnet d’Artesà que serà
d’obligatòria presentació cada any, el darrer rebut d’autònoms i les còpies dels TC1 i TC2.
4.3 El full d’inscripció, juntament amb la documentació exigida , s’haurà d’enviar a:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Fira d’Artesans
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
4.4 La participació a la Fira d'Artesans obliga als paradistes a romandre tots els dies que dura la Fira amb
la parada muntada en el recinte firal amb l’horari següent:
Divendres, de 19 a 22 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h i de 17 a 22 h
Diumenge, de 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h
4.5 La participació a la Fira d’Artesans obliga a l’artesà/na titular a estar present a la parada, com a
mínim, un dels dies de la fira.
Article cinquè. Procediment d’admissió i exclusió dels participants
5.1 Els criteris principals per ser admesos a la Fira seran:
Que l’artesà pugui acreditar el seu ofici mitjançant el Carnet d’Artesà vigent
Que presenti productes diversificats
Que per les característiques del producte es consideri d’interès per a la Fira
5.2
5.3
5.4

5.5

Els artesans admesos tindran un espai per exposar a la Fira d’Artesans
La distribució de les parades es farà segons la temàtica i els productes i s’assignaran de nou cada any.
Haver ocupat una posició en edicions anteriors no dona cap dret per a edicions posteriors.
Abans del 31 de juliol els admesos i exclosos a la Fira d'Artesans de Mollet del Vallès rebran una
comunicació per escrit i un rebut per realitzar el pagament de la taxa corresponent . Els artesans i
artesanes admesos/es hauran de presentar la còpia del justificant de pagament abans de la celebració
de la Fira o al mateix instant de la rebuda i muntatge.
La Fira d’Artesans comptarà amb un servei de control i revisió dels productes que s’hi exposen. En
cas de detectar productes no autoritzats o que no corresponguin amb l’artesania descrita a la inscripció
es faran retirar de la parada. L’incompliment reiterat d’aquest fet, suposarà l’expulsió de la Fira.

Article sisè. Condicions econòmiques
6.1 La inscripció a la Fira d'Artesans de Mollet del Vallès estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica
de preus públics aprovada pel Ple.
6.2 A la Fira d’Artesans podran assistir 3 artesans amb Carnet Cultural que podran fer demostracions sense
venda.
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Article setè. Condicions tècniques
7.1 Per tal de poder fer les connexions elèctriques de la parada, cada artesà haurà de portar:
 Un quadre amb un diferencial de 30 mA i un magnetotèrmic
 Cable per a les connexions fins al punt de llum
 Làmpada
7.2 El recinte firal comptarà amb llums general i amb la instal·lació elèctrica necessària per poder-hi
connectar els llums que cadascú vulgui portar per a la seva parada.

ANNEX 1

Tarifa Fira.
1.-Tarifa artesans alimentaris 150 €
2.-Tarifa artesans no alimentaris 50 €
Taxa d’ocupació de via publica.
1.- Sector alimentari
Per 3 m lineals
Per m lineal o fracció addicional

34,17 €
16,15 €

2.- Sector no alimentari
Per 3 m lineals
Per m lineal o fracció addicional

8,54 €
2,88 €
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