
  
Ajuntament de Begur 

  

 
Bases per a la instal·lació de parades d’artesania   

15a  Fira d’Indians 
  

  

La temàtica de la fira és “La Dona Indiana”, volem recordar la figura tan la 

dona aventurera que va marxar a fer fortuna, com la dona que es va 

quedar aquí amb la família.  

 
 

1. Presentació de la sol·licitud de participació  

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model d’instància oficial juntament 

amb la documentació establerta en aquestes bases.  

Trobareu el model a: www.begur.cat  / www.visitbegur.cat 

 

Es poden presentar: 

 Presencialment al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur 

 Correu certificat: Ajuntament de Begur, Plaça de l’Església, 8 17255 Begur 

 Seu electrònica d’aquest Ajuntament 

 

La presentació de la sol·licitud per obtenir parada a la Fira d’Indians de Begur 

comporta l’acceptació d’aquestes bases i de totes les condicions i normes de 

participació que se’n deriven. 

L’incompliment serà motiu d’exclusió a la selecció d’adjudicació de les parades per 

la Fira del 2019. 
 

 

 2. Dates i horaris 

El període de presentació d’instàncies es de l’1 d’abril al 30 de juny de 2018.  

No s’acceptarà ni es tramitarà cap sol·licitud de parada de venda, quan la data de 

registre d’entrada de l’organisme davant el què s’hagi presentat (o de segell de 

correu administratiu, en el seu cas) sigui posterior al dia 30 de juny 2018. 

 

La Fira d’Indians es celebrarà els dies 7, 8 i 9 de setembre 2018 

Els horaris seran: 

-Divendres 7: Centre del municipi de 17h a 23h i Parc Arbreda segons programació 

-Dissabte 8 i diumenge 9: Centre del municipi de 10h a 23h i Parc Arbreda segons 

programació 

Els horaris del muntatge i desmuntatge s’informaran en el moment de la notificació 

a les parades que participaran a la fira. 

 

 

3. Documentació  

Per sol·licitar una parada de venda cal presentar la instància i la següent 

documentació  

 Cal presentar el model d’instància 

 Fotocòpia DNI/NIE del responsable de la parada 

 Fotocòpia alta inscripció al Registre d’Associacions (només en el cas de ser 

associació)  

 Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil vigent i justificant del 

pagament 

 Breu descripció de la seva trajectòria professional i del procés d’elaboració 

dels productes (màxim 2 pàgines)  

http://www.begur.cat/
http://www.visitbegur.cat/
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 Fotografia actualitzada de la parada muntada i dels seus productes (màxim 5)  

 Fotocòpia del carnet de manipulació d’aliments vigent (del responsable de la 

parada alimentació) 

 Fotocòpia del carnet del Centre Català Artesà vigent, si se’n disposa. Es 

valorarà als sol·licitants que l’aportin, en el cas de parada artesana 

 Declaració responsable (Annex I) 
 
 

4.   Decoració de les parades 

o La temàtica de la fira d’enguany “La Dona Indiana”  

o La condició indispensable per a la concessió d’una parada serà que aquesta 

ofereixi productes relacionats amb Cuba o amb la cultura indiana  

o Les parades han d’estar correctament ambientades i decorades amb la 

temàtica indiana i de la dona indiana  

o L’estructura de la parada així com les teles que s’utilitzin, han de ser de color 

blanc o bé de color fusta clara (imprescindible presentar fotografia de la 

parada) 

o Al llarg de la fira s’ha de mantenir l’estètica que es correspongui amb l’esperit 

de la fira  

o Des de l’equip indià es recorrerà les parades per verificar que estan ben 

ambientades  

 

 

5. Recollida selectiva 

o Seguir durant tots els dies de la fira el funcionament local de la recollida 

selectiva que s’indicarà a la notificació de les parades acceptades 

o No es permeten bosses de plàstic i és obligatori utilitzar bosses 

biodegradables i/o reciclables. 

o Les parades són responsables de mantenir l’espai net durant la fira i que al 

finalitzar no estigui brut, ni tacat ni s’hagi malmès el mobiliari i equipament 

urbà públic 

o Els elements moderns, així com la seva instal·lació elèctrica tipus no s’ha de 

veure 

o Les parades de productes alimentaris: Declaren que disposen de les mesures 

d’higiene i la formació adequada per vendre i manipular els aliments d’acord 

amb la legislació vigent. Així com les mesures vigents de comercialització. 

 

 

6. Condicions generals per ser acceptats a la Fira d’Indians 

o L’Ajuntament dóna prioritat a les sol·licituds de les associacions, entitats, etc. 

empadronades al municipi de Begur. 

o Estar al corrent de pagament de la taxa de la Fira d’Indians d’edicions 

anteriors. 

o El fet d’haver participat en anteriors edicions no garanteix la concessió d’una 

llicència per a aquest any. 

o La Comissió de la Fira de l’Ajuntament valorarà individualment cada sol·licitud. 

En cas de ser aprovada, la Comissió de la Fira, decidirà l’emplaçament de la 

parada, establirà el nombre màxim i dimensió de les parades en funció de les 

necessitats de la fira. 

o Si el nombre de sol·licituds per ocupació de via pública amb parades, de 

qualsevol tipus, és superior als llocs disponibles, la Comissió de la Fira 

assignarà les llicències per sorteig. 
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o La persona que signi la instància serà la responsable en tot 

moment de la parada de la fira i haurà de ser present a la parada. 

o Els responsables de les parades seleccionades hauran de responsabilitzar-se 

de la infraestructura de la parada (taules, cadires, falques/alces, etc..). 

o El responsable i totes les persones que formin part de les parades han de ser 

responsables i no perjudicar el normal funcionament de la fira. 

o Cada parada ha de portar el seu quadre de proteccions (diferencials i magneto 

tèrmic) reglamentari de baixa tensió i s’han de portar bombetes de baix 

consum. La potència màxima de llum per cada parada d’artesania serà de 

1.000W. 

o Queda prohibida l’exposició de productes que per a les seves característiques 

constitueixin una molèstia per als expositors o visitants de la Fira. 

o Els preus dels productes hauran d’estar exposats al públic. 

o Queda prohibida la reproducció de música individual. 

o La comissió es reserva el dret de retirar, en el transcurs de la fira, aquells 

productes que no compleixin els requisits que marquen les bases. 

o L’Ajuntament no es fa responsable en el cas que les parades de productes 

alimentaris ofereixin algun dels seus productes en mal estat. 

o Complir els horaris de la fira. 

o    L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials 

o productes durant el transcurs de la Fira.  

o La manca de comunicació, dins del termini legal màxim, de la resolució 

adoptada podrà ser considerada com a desestimació per silenci administratiu 

d’acord amb allò que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

o L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions 

que es considerin necessàries. 

o Es posarà especial atenció en el compliment de les condicions generals de la 

fira.  
 

7. Taxa d’ocupació 

 

Parada d’artesania, ornaments, etc.: 200 € 

 

Les notificacions es faran arribar als adjudicataris a través de correu electrònic que 

consti a la instància.  

 

El participant haurà d’entregar una fotocòpia del justificant del pagament de la taxa 

de la fira a l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme: promocioeconomica@begur.cat 

 

Un cop assignada la parada de venda, i en cas que l’interessat hi renunciï, 

comunicarà per escrit la seva renúncia a partir del dia 10 d’agost. En el cas que 

l’interessat no assisteixi a la parada i no consti la renúncia abans del dia 10 d’agost, 

no es procedirà a l’anul·lació del rebut, excepte en casos de força major 

degudament justificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promocioeconomica@begur.cat
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SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PARADA ARTESANIA 

 FIRA D’INDIANS 2018 
 

SOL·LICITANT: 
 

EXPOSA: 

Que desitja obtenir una parada amb article/s d’exposició i venda: 
 
 
 

Mides  Amplada:      
(obligatori)                          

 Mides Fondària:  
(obligatori) 

 

Totes les parades de menjar i beguda disposaran d’una potència elèctrica màxima de 1.000KW.  
Caldrà especificar els elements/aparells elèctrics que es desitgen connectar, un cop es rebi la 
notificació per participar a la parada.  

 

Documentació obligatòria que cal presentar: 

 Fotocòpia DNI/NIE del responsable de la parada 

 Fotocòpia alta inscripció al Registre d’Associacions (només en el cas de ser 

associació)  

 Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil vigent i justificant del 

pagament 

 Breu descripció de la seva trajectòria professional i del procés d’elaboració dels 

productes (màxim 2 pàgines)  

 Fotografia actualitzada de la parada muntada i dels seus productes (màxim 5)  

 Fotocòpia del carnet de manipulació d’aliments vigent, del responsable de la 

parada alimentació 

 Fotocòpia del carnet del Centre Català Artesà vigent, si se’n disposa. Es 

valorarà als sol·licitants que l’aportin, en el cas de parada artesana 

 Declaració responsable (Annex I) 
 

La persona que subscriu sol·licita un lloc per participar a la Fira d’Indians de Begur dels dies 7, 8 i 9 de 
setembre de 2018. Per la qual cosa declara que coneix, accepta i es compromet a complir la Normativa 
per a la Instal·lació de parades al carrer, així com la declaració responsable Annex I durant la 15a Fira 
d’Indians de l’Ajuntament de Begur. 
Manifesta que són certes les dades que aquí consten. 
El termini de presentació de la instància: de l’1 d’abril al 30 de juny de 2018 
 

Lloc, data i signatura del sol·licitant: 

     

 
LLes dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’AJUNTAMENT de BEGUR, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l’AJUNTAMENT de BEGUR relativa a les funcions municipals de la Llei de 
Bases de Règim Local (7/1985 de 2 d’abril –Art. 25 i 28). 
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina de Registre de l’Ajuntament 
de BEGUR.

Nom i Cognoms  DNI/NIF  

 

 

Adreça                                                                                   Codi Postal 
 

 

Població 
 

Telèfon fix 
 

Telèfon mòbil  
(obligatori) 

Correu electrònic (obligatori) 
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ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

El Sr./Sra.              ____________ amb 

DNI      , en representació pròpia / de l’empresa 

_________________________________, sota la seva responsabilitat  DECLARA: 

 

a) Que compleix els requisits establerts a la normativa per a participar a la 15a 

Fira d’Indians de Begur per l’any 2018. 

b) Que està donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques i al corrent de pagament de la tarifa, o bé, en cas d’estar exempts, 

està donat d’alta al cens d’obligats tributaris. 

c) Que està al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social. 

d) Que compleix les condicions sanitàries i totes les altres exigides per la 

normativa reguladora dels productes objecte de la venda, i que garanteix el seu 

compliment durant la celebració de la Fira d’Indians de Begur. 

e) Que reuneix les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes 

que té a la venda, i que disposa de totes les autoritzacions i permisos necessaris 

per al desenvolupament de la seva activitat, incloent la relativa a la manipulació 

d’aliments, si escau, i que el seu termini de vigència cobreix la celebració de la Fira 

d’Indians de Begur. 

f) Que té contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil, i que es 

compromet a mantenir-la durant la vigència de la llicència. 

g) Que compleix els requisits establerts al Reglament CE 852/2004, del 

Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels 

productes alimentaris, i de la normativa d’aplicació que se’n derivi, en cas de venda 

de productes alimentaris. 

h) Que la instal·lació elèctrica compleix el vigent reglament electrotècnic de 

baixa tensió, assumint tota responsabilitat que es derivés, en cas d’accident, 

produït per una mala manipulació de la instal·lació elèctrica i/o dels aparells que 

s’hi connectin. 

i) Que es compromet a mantenir la vigència dels requisits establerts a la 

normativa per participar a la Fira d’Indians de Begur i que està en possessió de la 

documentació que ho acredita. 

 

 

Així mateix, declara que es troba en possessió de la documentació que acredita el 

compliment dels requisits i de les obligacions a què es refereix aquesta declaració i 

que es compromet a mantenir el seu compliment, si s’escau, durant la celebració de 

la Fira d’Indians de Begur durant els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2018 

 

 

BEGUR, _______________________________ de 2018 

 

Signatura, 
 

 


