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Decret
L'Ajuntament de Pineda de Mar té previst la realització de la X edició de FIRA SUD els dies 7 i 8 de maig.
Dissabte 7 de maig de 10h a 24h i diumenge 8 de maig de 10h a 20h, a Av. Hispanitat i zona Cal Vedat.
S’han redactat unes instruccions de participació dirigides a comerciants i empresaris de Pineda de Mar i
unes instruccions de participació dirigides a artesans, que conformen la convocatòria per aquesta X edició,
segons el següent detall:
X FIRA SUD DE PINEDA DE MAR
INSTRUCCIONS PER LA PARTICIPACIÓ 2022
Ens plau convidar-vos a la X edició de Fira Sud que es realitzarà els propers 7 i 8 de maig de 2022.
Dissabte 7 de maig l’horari serà de 10h a 24h i diumenge 8 de maig de 10h a 20h, a Avinguda Hispanitat i
zona Cal Vedat.
1. SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ: Per participar cal presentar la sol·licitud directament al Registre General
d’aquest Ajuntament (plaça Catalunya, 1), en dies laborables de 8.30 a 14.00 hores, per correu postal o
telemàticament en el següent enllaç:
https://seu.pinedademar.org/siac/Procedimientos.aspx?id_grupo=8#p8
Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l’opció
«registre de documents» a Cita previa (http:\\citaprevia.pinedademar.org) o bé trucant a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana al telèfon 93 767 15 60
 Amb la sol·licitud cal presentar la documentació següent:
 Instància sol·licitud participació, emplenada i signada (adjunt al web)
 Fotocòpia DNI/NIE/CIF (ambdues cares), que es vegin clarament les dades
 2 fotografies del producte a vendre i 1 fotografia de la parada (només per artesans)
 Assegurança responsabilitat civil o rebut corresponent vigent (només per artesans)
 Carnet de Manipuladors d'aliments (només per artesans alimentaris)
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 Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar adjunt al web (només per

artesans)
 Resguard de pagament de la taxa d'ocupació de via pública (segons detall punt 2)
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 Altra documentació o declaració responsable (si s'escau):
 Certificat d'alta de l'IAE o rebut de pagament vigent (artesans)
 Rebut d'autònoms (artesans)
 Registre sanitari (artesans alimentaris)
No s'admetrà cap sol·licitud de participació que no adjunti la documentació requerida.

2. TAXA PARTICIPACIÓ corresponent a la taxa d'ocupació de la via pública per un import:
 Parades amb un requeriment de potència igual o inferior a 200 wats: 24€/parada
 Parades amb un requeriment de potència superior a 200 wats : 48€/parada
L'ingrés es realitzarà fent constar com a concepte: NOM I COGNOMS (el mateix que consti a la instància
de sol·licitud) i nom comercial si s’escau.
Número c/c: ES35-0049-1577-3721-1014-7877 de l'entitat Banc de Santander
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
 Fins al 19 d’abril de 2022 (sol·licitud, documentació i resguard d'ingrés).
 Les sol·licituds incompletes o les sol·licituds que arribin, amb posterioritat a la data límit, no tindran
garantida la seva participació a Fira Sud. Seran valorades per l’equip tècnic i, restaran sotmeses a
la disponibilitat d’espais vacants i de l’adequació a l’estructura i disseny de la Fira .

4. HORARIS I LLOC:
 L'horari mínim d’obertura i tancament de les vostres parades serà:
 dissabte de 10.00h a 24.00h
 diumenge de 10.00h a 20.00h
 El muntatge de les parades s'haurà de realitzar, abans de les 9.30 h
 El desmuntatge: dissabte no podrà ser abans de les 22h i diumenge no podrà ser abans de les
19.00h (llevat de casos excepcionals i degudament justificats -parlar amb l’organització). El no
compliment de l'horari establert anteriorment comportarà la revocació de l'autorització.
 Lloc: Av. Hispanitat
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 L'agent assentador i l’equip tècnic us indicarà la ubicació de la vostra parada.
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5. PUNTS DE LLUM:
 És imprescindible portar per accedir al punt de llum:
 Cable allargador mínim 5 metres amb connexió mascle i femella.
 Bombetes de baix consum.
Les instal·lacions hauran de quedar a la part posterior de les carpes, no visibles i no accessibles als visitants
(si cal hauran de quedar encintades al paviment). Fora dels horaris de la X FIRA SUD els paradistes hauran
de desconnectar tots els elements elèctrics.
6. REQUERIMENTS/CONDICIONS:
 Els paradistes són responsables del muntatge tant de les seves carpes com de les seves parades i
és condició per a la participació en aquesta X FIRA SUD que les parades siguin decorades i
ornamentades segons la temàtica de la fira.
 És imprescindible per participar en aquesta X FIRA SUD portar totes les necessitats tècniques així
com carpa/parada.
 Els paradistes vetllaran perquè la zona que ocupen a la X FIRA SUD estigui neta en tot moment i,
seran responsables directes de la recollida selectiva de brossa que generin al llarg del dia i que
hauran de dipositar als contenidors corresponents. L'incompliment d'aquest requeriment pot
comportar la retirada de la llicència d'ocupació de la via pública.
 La vigilància nocturna de les parades i el material a vendre anirà a càrrec dels paradistes restant
exempta de tota responsabilitat, per aquests aspectes, l'organització de la fira.
Per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el
Servei de Promoció Econòmica – Centre Innova:
A/e: innova@pinedademar.org Tel. 93 767 15 60 ext. 4301
En ús de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia Presidència l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:
Atès l’informe emès per la tècnica de promoció econòmica del Centre Innova d’aquesta Administració
municipal.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa a l’Alcaldia Presidència
l’adopció de l’acord següent:
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Única.- Aprovar la convocatòria per a la celebració de la X edició de Fira Sud, els dies 7 i 8 de maig de
2022, i que resta subjecta a les condicions i requeriments que s’estableixen a les instruccions de
participació.
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Secretari General
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