BASES DE PARTICIPACIÓ
1. LLOC I DATA
El Mercadet d’Alcoletge serà el diumenge 3 de novembre de 2019 de 10:00 a 14:00 hores a
l’Avinguda Generalitat.
2. TIPOLOGIES
El Mercadet d’Alcoletge inclou la celebració d’un mercat de productes d’alimentació, de productes
d’artesania i elaboració pròpia, de productes de comerços locals, de productes de segona mà, i
d’intercanvi de productes.
3. PARTICIPANTS
Adreçada a persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica amb plena capacitat d’obrar i
persones físiques majors d’edat.
L’estructura del Mercadet d’Alcoletge comprèn els següents sectors:
-Productes alimentaris

-Productes d’artesania i elaboració pròpia
-Productes de comerços locals
-Productes de segona mà i d’intercanvi:
Articles permesos:
Roba i complements, bijuteria, decoració (marcs, quadres...), petits
electrodomèstics (batedores, planxes,...) puericultura (cadiretes, trones,...), material esportiu
(bicicletes, esquís...), complements (bosses...), tecnologia (telèfons mòbils, càmeres...), llibres de
lectura, discs, DVD’s,
Articles no permesos: Mobiliari gran (armaris, llits...), electrodomèstics (rentadores, neveres). Es
poden portar fotografies.
No està permès vendre roba interior, productes perillosos o nocius per a la salut o el medi ambient,
animals i articles en mal estat.
4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Les persones interessades en sol·licitar una parada hauran de complir els següents requisits:
-Disposar de NIF, DNI o NIE i permís de residència. (tots els sectors)
-Estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència
Tributària. (sector de productes alimentaris i comerços locals)
-Estar al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social i de les obligacions
tributàries. (sector de productes alimentaris i comerços locals)
-Documentació acreditativa de la capacitat per realitzar l’activitat que desenvolupa. (sector de

productes alimentaris i comerços locals)

5. INSCRIPCIÓ
Les persones interessades en obtenir una parada al Mercadet d’Alcoletge hauran de presentar un
formulari d’inscripció.
La inscripció només es podrà fer presencialment a les oficines de l’Ajuntament d’Alcoletge en horari
d’oficina.
És imprescindible presentar la següent documentació original:
-Full inscripció emplenat i signat. (tots els sectors)
-NIF, DNI o NIE i permís de residència. (tots els sectors)
-Acreditació alta censal en l’epígraf de l’Agència Tributària.

(sector de productes alimentaris i

comerços locals)
-Acreditació d’estar al corrent del règim de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries. (sector

de productes alimentaris i comerços locals)
-Acreditació de la formació en higiene i seguretat de la persona que vindrà a la fira (sector de

productes alimentaris)
Al formulari s’haurà d’indicar, obligatòriament, l’adreça de correu electrònic, que servirà de mitjà de
comunicació.
La presentació de la sol·licitud de participació pressuposa el coneixement i acceptació de les bases.
La convocatòria per sol·licitar una parada estarà oberta fins el 29 d’octubre de 2019.
6. PREU
La inscripció és gratuïta.
L’Ajuntament facilitarà a tots els participants una taula de 183 x 76 cm i un faldó, previ pagament
d’una fiança de 20 euros.
La fiança serà retornada a partir del dilluns 4 de novembre a les oficines de l’Ajuntament d’Alcoletge,
un cop comprovat l’estat del material.
7. OBLIGACIONS DELS EXPOSITORS
-Presentar la documentació requerida.
-El/la paradista està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes
condicions de neteja i higiene durant la celebració de la Fira i la recollida de la parada. Els residus
que es puguin generar s’hauran de dipositar selectivament en els seus contenidors.
8. IMATGE
Les parades tindran una mida de 3 metres lineals.
S’admeten para-sols, sempre i quan siguin de colors clars i, a poder ser, llisos.
La presentació del producte i la decoració del seu estand serà a càrrec del participant.

9. ACREDITACIONS
Les acreditacions i l’assignació de taules es farà per sectors i ordre d’inscripció. Les persones que
vulguin les parades juntes, es recomana que facin la inscripció juntes.
Es comunicarà per correu electrònic el número de parada assignat. (No es pot escollir ubicació).
10. HORARIS
L’horari de muntatge de les parades serà de 9:00 a 10:00h del matí. A les 10:00h totes les parades
hauran d’estar muntades i preparades per a l’atenció al públic.
L’horari previst pel desmuntatge és de 14:00 a 15:00h.
11. CONTROL
L’organització durà a terme un control dels articles exposats per a la venda. L’organització es reserva
el dret de retirar productes que no compleixin els requisits.

* L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració de la fira en cas de
condicions meteorològiques adverses.
* Les places són limitades, en el supòsit que les inscripcions superin el número de places, es
prioritzaran les persones empadronades a Alcoletge.
* L’Ajuntament no es farà responsable de l’estat dels objectes subjectes d’intercanvi o compra-venda.
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