Normativa general
Mercat d’artesans i fira de pagès - productes de proximitat

Un dels objectius de les Festes de Tardor és promoure l’economia local i dinamitzar l’activitat
econòmica del municipi, alhora de complementar-se amb un programa d’activitats lúdiques,
festives i familiars.
1.- Objecte
El present document té per objecte regular les parades que s’instal·laran a la via pública durant
els dies de les Festes de Tardor
2.- Dates i horari
L’horari d’obertura de la fira serà a les 10 hores els dos dies i l’horari de tancament serà a les
21:30 hores el dissabte 27 d’octubre i a les 14 hores el diumenge 28 d’octubre.
3.- Lloc de celebració
Les Festes de Tardor tindrà lloc al nucli antic els dies 27 i 28 d’octubre.
4.- Normes d’instal·lació
Els paradistes podran entrar, amb els seus vehicles, a la zona de la fira entre les 7 del matí i les
9:30 del dissabte 27 d’octubre per al muntatge de les parades. El personal municipal indicarà
l’espai a ocupar.
Les parades es desmuntaran el diumenge 28 a partir de les 14h, mai abans.
Els paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui i deixar lliure de
qualsevol deixalla el mateix en acabar la fira.
5.- Sol·licituds
Els interessats en obtenir la corresponent autorització han de presentar instància genèrica a
l’Ajuntament d’Olivella amb la següent documentació:
- Instància genèrica
- Fotocopia del DNI o CIF
- Carnet d’artesà (si s’escau)
- En cas de vendre productes alimentaris, fotocòpia del carnet de manipulador
d’aliments i del corresponent registre sanitari
- Inventari dels objectes/productes que hi haurà exposats a l’estand
El nombre de places és limitat, per tant les sol·licituds seran ateses i les places atorgades
segons el tipus de productes oferts i per ordre d’arribada de la sol·licitud.
6.- Criteris de selecció
L’Ajuntament examinarà les sol·licituds de les parades i valorarà si s’ajusten o no a les condicions de la Festes de Tardor podent resoldre sobre les mateixes de forma motivada.
Els criteris de selecció:
- Característiques del producte
- Proximitat geogràfica
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- Productes artesans o de petits productors
- Nombre de parades d’un mateix producte
Productes destinats a la venda: artesania elaborada pels artesans, artesania no pròpia, i productes de proximitat dels pagesos de la zona,
7.- Espai de venda
L’espai de venda i el venedor/a han d’ambientar-se en l’època de l’any que es pretén fomentar
i recordar, la tardor. La vida a pagès i el conreu vitivinícola també són elements a inspirar i
reproduir en el vestuari i l’ambientació de les parades.
Cada artesà o productor ha de portar la totalitat de la infraestructura que necessita. A excepció dels empadronats al municipi, que podran posar-se en contacte amb l’Ajuntament si tenen
alguna necessitat no coberta per mitjans propis.
8.- Obligacions per part dels expositors
Els expositors estan obligats, a banda de complir la normativa sectorial, els següents punts:
- Seguir les instruccions del personal de la corporació
- Ambientar l’espai de venda amb elements de tardor i de la vida a pagès, seguint una
línia d’ambientació homogènia entre totes les parades. Els colors a utilitzar són les
games de ocre, vermell, marró... També es demana que els venedors de les parades
vesteixin o portin elements vinculats a la vida a pagès.
- Mantenir net l’espai de venda en tot moment
- Netejar l’espai que ha ocupat la parada un cop acabat l’esdeveniment, utilitzant els
contenidors disposats per a aquesta finalitat
- Instal·lar i desmuntar la parada en els horaris establers
- Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix la Llei 18/2009, de 22
d’octubre, de Salut Pública de Catalunya i la normativa sectorial i general específica
amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.
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