AJUNTAMENT DE BERGA
Promoció Econòmica

INSTRUCCIONS PER A PARTICIPAR A LA “FIRA DE MAIG” 2019
Data: 4 i 5 de maig
Termini presentació sol·licitud: 5 d’abril del 2019.
Entrega sol·licitud:
-

Telemàticament (obligatori Entitats Jurídiques) – (més informació al final del document).

-

Personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Berga,

-

Correu certificat (Ajuntament de Berga, Plaça St. Pere núm.1, 08600 Berga).
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Horari fira: dissabte 4 de maig: de 10h. a 21h; diumenge 5 de maig: de 10h a 20h.
Ubicació: Pl. Viladomat, Pg. de la Indústria, Pl. Cim D’Estela i Av. del Canal Industrial.
Admissió inicial: setmana del 8 d’abril de 2019 a www.ajberga.cat (àrea Fires).
Període pagament: s’informarà als expositors acceptats, a través del correu electrònic indicat a
la inscripció, un cop es pengi la llista d’admesos. ELS SOL·LICITANTS QUE NO FACIN EL
PAGAMENT DINS EL TERMINI, QUEDARAN EXCLOSOS DEFINITIVAMENT DE PODER
PARTICIPAR A LA FIRA I S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS D’EXPOSITORS EN LLISTA
D’ESPERA.
Muntatge (expositors, automoció, jardineria, entitats): a partir de divendres 3 de maig a les
17h (cal tenir en compte que fins les 21h no hi haurà servei de vigilància).
Muntatge marxants: diumenge 5 de maig (a les 10h ha d’estar tot muntat i a punt per començar
la fira).
Desmuntatge: diumenge 5 de maig a partir de les 20h.
Vigilància: nit de divendres a dissabte (de 21h a 7h) i nit de dissabte a diumenge (de 21h a 8h).
Tiquet d’aparcament: per càrrega i descàrrega i aparcament a zona reservada (per a un sol
vehicle).
Sectors participants: Fira multisectorial:


EXPOSITORS – Espai 3 - central: entitats*, centres docents, serveis, turisme, esports i
empreses en general.



NOUS EXPOSITORS – Espai 4 - lateral: comerços, empreses, entitats* i expositors
agroalimentaris del berguedà que s’incorporin per primer o segon any a la fira.



AUTOMOCIÓ I JARDINERIA



MARXANTS: artesania i alimentació no local.



ATRACCIONS: atraccions, foodtrucks, xurreries, etc.
* - Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
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PREUS
SECTOR

Expositors Zona
Central

PREUS

MATERIAL CEDIT PER L’AJUNTAMENT
Espai 3x3 (9m²)

1 espai (3ml) = 60€

Electricitat (1,1kw)

2 espais (6ml) = 90€

1 taula de 1,80x0,70m

3 espais (9ml) = 120€

Cartell identificatiu
Tiquet d’aparcament per a un vehicle
Espai 3x3 (9m²)

Nous expositors
Zona Lateral

2,15€/m²
(Espais de 3x3m)

Electricitat (1,1kw)
1 taula de 1,80x0,70m
Cartell identificatiu
Tiquet d’aparcament per a un vehicle
Espai 3x3 (9m²)
Electricitat (1,1kw)

Entitats Sense Ànim
de Lucre

20€ per espai sol·licitat

1 taula de 1,80x0,70m
Cartell identificatiu
Tiquet d’aparcament per a un vehicle

Automoció i
Jardineria

2,15€/m²

Cessió carpes per ordre de sol·licitud

30m2 (espai mínim)

Tiquet d’aparcament per a un vehicle

3ml = 60€
Marxants

4-6ml = 90€
7-10ml = 120€

Caldrà parada pròpia
No electricitat
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ATRACCIONS
Bars, patateres, màquines
de cotó, frankfurts,
creperies, xurreries, pernils,
fruits secs, etc.
Pista mini-xoc, pista motos
infantils, tren de la bruixa,
babys, escalextric, llits
elàstics, atraccions
inflables, etc.
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Autos de xoc i altres

Espai mínim i preu

(Mínim 4m²) 4,42€/m²

50m2 o menys

1,34€/m²

Més de 50m2

0,941€/m²

Més de 100m2

0,975€/m²

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
1. Condicions d’inscripcions
Descàrrega de la sol·licitud: www.ajberga.cat (apartat de “Fires” – Sol·licitud d’inscripció a Fira
de Maig).

Especificar:
-

Dades sol·licitant

-

Nom parada

-

Tipus de producte

-

Metres lineals / Nº de carpes sol·licitades

-

Si cal electricitat (i potència, si excedeix de 1,1kw).

Documentació a aportar:
SECTOR
Expositors - Zona central
Nous expositors - Zona
Lateral
Automoció

Jardineria

-

DOCUMENTACIÓ
DNI del representant

-

Últim rebut d’autònoms (si pertoca)

-

Carnet manipulador d’aliments (sector alimentació).

-

DNI del representant

-

Assegurança de Responsabilitat civil

-

DNI del representant

-

Últim rebut d’autònoms

-

Assegurança de Responsabilitat civil
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Marxants
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Atraccions

-

DNI del representant

-

Últim rebut d’autònoms

-

Assegurança de Responsabilitat civil.

-

Carnet de manipulador d’aliments (sector alimentació).

-

Carnet d’artesà (opcional).

-

DNI del representant

-

Últim rebut d’autònoms

-

Assegurança de Responsabilitat civil.

-

Revisió extintors

-

Manual de funcionament

-

Butlletí elèctric de baixa tensió

-

Contracte amb Companyia Elèctrica

2. Normes de participació
-

Exposició de productes limitada a l’espai interior de la carpa.

-

Prohibit ocupar els vials.

-

Prohibit fer reclams publicitaris pel recinte firal.

-

Prohibit sistema de megafonia propis.

-

Neteja i retirada del material del propi espai finalitzada la fira.

-

Prohibit clavar, guixar o enganxar res a les lones de les carpes.

3. Condicions de pagament
-

Període de pagament: s’indicarà als expositors acceptats (a través del correu electrònic
cedit en el moment de la inscripció a la fira).

-

En fer l’ingrés, caldrà detallar exactament “Fira de Maig19” + el codi que se us facilitarà
en l’admissió inicial (5 d’abril).

-

Cal fer el pagament de l’import indicat dins el termini, sinó es quedarà exclòs
definitivament de participar a la fira i s’acceptaran les sol·licituds d’expositors en
llista d’espera.

-

La setmana del 8 d’abril es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament (apartat de Fires),
la llista d’admesos.

-

La renúncia a l’espai adjudicat un cop admès definitivament, no significarà l’exempció
del pagament d’aquest import i per tant, no serà retornat l’import de la inscripció.
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-

Si la Fira no pogués celebrar-se per causes de força major, és a dir, no imputables a
l’organització, aquesta tindrà dret a retenir en la mesura proporcional que s’estableixi, les
quantitats rebudes dels expositors com a indemnització per les despeses produïdes.

4. Anul·lacions i modificacions de l’espai
-

Els espais contractats són indivisibles i no es poden cedir totalment o parcialment a un
tercer.

-

Després de l’admissió definitiva no seran admesos canvis en la mida ni en la ubicació de
l’espai expositor.
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-

Un cop s’hagi fet l’admissió definitiva no hi haurà possibilitat de recuperar l’import abonat
en cas que es renunciï a participar a la fira.

-

L’organització es reserva la facultat de modificar la ubicació de l’expositor, si fos
necessari per circumstàncies excepcionals, sense dret a cap indemnització, tractant de
trobar un espai de característiques similars.

-

Si per causes imputables a l’organització hagués de ser desconvocada la fira, els
expositors només tindran dret a la devolució de les quantitats entregades sense dret a
cap indemnització.

PROCEDIMENT PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICAMENT
1- Entrar a www.ajberga.cat.
2- Entrar a l’àrea de “Fires”.
3- Anar a l’enllaç a mà dreta: “Procediment per tramitar les inscripcions a les fires

telemàticament”.
4- Seguir les indicacions.

Per més informació:
E-mail:

firesberga@ajberga.cat

webs : www.ajberga.cat i http://firademaig.ajberga.cat/
Persones de contacte:
Adriana Balladares (+34) 93 821 43 33
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