
 

IV FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS 
 

Casa de Cultura   •   C/Major, 37   43720-L’Arboç   •   Telèfon 977 670 621/977 167 725   •   e-mail: pij@arbocenc.cat 

 

SOL·LICITUD DE PARADA 2015 
 

DADES GENERALS  

Nom de l’empresa/entitat:                                                       CIF:  

Nom del/a titular:  NIF:  

Adreça:  CP: Població: 

Telèfon/s: e-mail: 

  

DADES DE LA PARADA  

Productes a exposar i/o vendre:  

Potència elèctrica necessària (Kw):  

Mides de la parada: ............................... ....metres de façana per .......................... .............metres de fons 

OBSERVACIONS  

 

PAGAMENT 

12,50 €metre lineal/dia  -  Catalunya Caixa: ES49-2 013-3059-41-0210108591 

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

local, annex segon, epígraf Quart, punt 4b. 

 
Cal retornar la butlleta degudament emplenada a la Casa de Cultura abans del 10 d’abril de 2015. 
Cal adjuntar: 
� fotocopia del document d’identitat del titular o CIF de l’empresa o l’entitat. 
� Fotocòpia de l’últim rebut d’autònom o TC2 
� En el cas d’una empresa cal adjuntar l’assegurança de responsabilitat civil vigent. 
� Fotografia actual de la parada 
� Justificant rebut del pagament 
� Per a més informació contactar amb 977 670 621- 977 167 725 – 660 735 465 o al mail pij@arbocenc.cat 
 
Per la present accepto i em comprometo a complir le s condicions establertes per a participar en el  
Mercat d’Artesania de la Fira Modernista del Penedè s, i declaro: 

a) que compleixo les condicions sanitàries i totes les exigides per la normativa reguladora dels productes 
objectes de la venda, i que garanteixo el seu compliment durant la celebració del mercat. 

b) que disposo de totes les autoritzacions i permisos necessaris per al desenvolupament de la meva 
activitat, incloent la relativa a la manipulació d’aliments que tinc a la venda, i que el seu termini de 
vigència cobreix la celebració del mercat. 

 
SIGNATURA 
 
 

L’Arboç, ............................................ de 2015



 

IV FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS 
 

Casa de Cultura   •   C/Major, 37   43720-L’Arboç   •   Telèfon 977 670 621/977 167 725   •   e-mail: pij@arbocenc.cat 

BASES DE PARTICIPACIÓ  
SOL·LICITUDS 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de 
presentar abans del 10 d’abril de 2015 , a les dependències 
del Punt d’Informació Juvenil, ubicat a la Casa de Cultura 
(c/ Major 37 baixos). 

SERVEIS 
Els carrers del recinte firal restaran tancats al trànsit de 
divendres 17 d’abril de 2015 a partir de les 16.00 h fins 
diumenge 19 d’abril de 2015 a les 23.00 h. 
Durant el dia la Policia Local s’encarregarà de la vigilància 
del recinte i per la nit es procedirà a la contractació d’un 
grup de seguretat específic. No obstant, l’Ajuntament de 
l’Arboç no es farà responsable dels objectes dipositats a les 
parades, perduts o robats, en el transcurs dels dies que 
dura la Fira. 

CONDICIONS 

Primera 
L’horari mínim d’obligat compliment per la totalitat de les 
parades presents a la Fira Modernista del Penedès és d’11 
a 21 h el dissabte 18 d’abril de 2015, i d’11 a 20 h el 
diumenge 19 d’abril de 2015. L’Ajuntament de l’Arboç es 
reserva el dret de variar aquests horaris per motius 
meteorològics. 
L’organització comunicarà a cada parada quina és la seva 
ubicació exacte dins el recinte firal. L’horari de muntatge de 
les parades és el dissabte 18 d’abril de 2015 a partir de les 
8 del matí. Les parades hauran d’estar muntades i en 
funcionament a les 11 del matí.  

Segona 
El metre lineal de façana és la unitat bàsica de contractació 
d’espai a la Fira Modernista del Penedès. Totes les 
sol·licituds hauran de formular la seva petició d’espai 
utilitzant com a unitat de mesura el metre lineal de façana 
enter.  
En el cas que una parada sol·liciti una longitud superior a 6 
metres lineals, la seva sol·licitud serà estudiada per 
l’organització com a un cas particular i se li podran exigir el 
compliment de condicions específiques. 
Pel que respecta a la fondària de la parada, l’organització 
vetllarà per tal que mai sigui inferior a 2 metres. En el cas 
que una parada sol·liciti una fondària superior a 3 metres, la 
seva sol·licitud serà estudiada per l’organització com a un 
cas particular i se li podran exigir el compliment de 
condicions específiques. 

Tercera 
Totes les parades amb espai adjudicat al Mercat de la 
Fira Modernista del Penedès hauran d’abonar, mitjançant 
transferència bancària, la taxa equivalent a 12,50 
EUR/metre lineal/dia (Ordenança Fiscal núm. 18 
reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, annex 
segon, epígraf Quart, punt 4b). 

Quarta 
Totes les parades amb espai adjudicat a la Fira Modernista 
del Penedès hauran de complir la normativa vigent segons 
el seu tipus d’activitat. 

Cinquena 
Totes les parades amb espai adjudicat a la Fira 
Modernista del Penedès obligatòriament hauran 
d’ambientar el seu espai segons les següents normes: 
VESTUARI ADIENT A LA  TEMÀTICA  DE LA  FIRA 
(MODERNISME) 
� Senyores: faldilla llarga o vestit llarg, mocador al cap 

o barret de palla. 
� Senyors: pantalons  tipus “golf”, brusa blanca, 

torrada o crua, barret o barretina. Acceptem vestuari 
de pagès de principis del segle XX. 

Tot el personal  de la parada ha de dur vestuari adient a 
la temàtica de la fira 
PARADA 
S’admetran totes aquelles parades que presentin la 
configuració tradicional  de parada composta per un 
espai de venda o exposició format per una o varies 
taules o taulells amb la opció de tendal. 
No s’admetrà la instal·lació de barres, mostradors ni de 
qualsevol altra estructura similar a un bar. 
La decoració de la parada ha de constar d’un tendal 
blanc, cru o marró, un taulell cru o de tela de farcells, 
objectes decoratius relacionats amb el modernisme: 
Canelobres, fotografies blanc i negre, gramòfons, etc.. 

Sisena 
El Mercat de la Fira Modernista del Penedès disposarà 
de preses de corrent elèctrica a disposició de les 
parades. Aquestes preses de corrent elèctrica seran d’ús 
exclusiu per a enllumenat i activitat pròpia de la parada i 
en cap cas s’admetran ni radiadors, ni estufes, ni 
qualsevol sistema de calefacció o derivats. 
Totes les parades disposaran d’un punt de llum situat en 
un radi de 15 metres. Cada parada haurà de dur els 
allargadors necessaris per arribar al punt de llum més 
proper. 
S’estableixen 3500 Kw com a consum màxim d’energia 
elèctrica per parada. Per a consums superiors 
l’organització podrà exigir a la parada 
l’autosubministrament a partir de mitjans propis 
(generador) 
 
FINAL 

Les empreses i/o comerços interessats podeu tramitar la 
vostra sol·licitud de participació a l’Oficina de Turisme 
(977 16 77 25) o al Punt d’Informació Juvenil (977 67 06 
21) ambdós serveis ubicats al c/Major 37 baixos. 
La sol·licitud no pressuposa l’acceptació a la fira. Rebreu 
la corresponent resposta abans del 15 d’abril de 2015. 
La participació en la Fira Modernista del Penedès 
suposa l’acceptació de les seves bases i la renúncia a 
tota reclamació legal. L’Ajuntament es reserva el dret de 
fer les modificacions que consideri oportunes en 
aquestes condicions per tal de contribuir a la millora de 
la Fira Modernista del Penedès. 


