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BASES D’ACCÉS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA XIII FIRA DEL BOSC MEDIEVAL 
ANY 2016. 
 
15 i 16 d’octubre de 2016 
 
 
1. PARADA 
 
1. El vestuari ha de correspondre a l’època medieval, amb una gamma de colors 

terra-ocre-verd, i adaptar-se pel que fa a la seva qualitat a la mercaderia de venda. 
2. La organització facilita punt de llum per a totes les parades a fi d’evitar generadors 

i burres amb els corresponents sorolls. D’aquesta manera, a través de la 
corresponent taxa, tothom s’haurà de connectar a la xarxa que es posa a 
disposició de tots els paradistes.  

3. No es poden portar a la vista joies, rellotge ni mòbil 
4. La distribució de les parades que farà l’organització serà inalterable, siguin quines 

siguin les condicions meteorològiques en que es desenvolupi el mercat 
5. Si per causes de força major no imputables a l’organització del mercat, no fos 

possible la seva realització, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat 
per les despeses realitzades per mercader. La quota del mercat serà retornada 
només en el cas que el mercat no pugui ni tan sols iniciar-se 

6. La quota ingressada només serà retornada si la Fira sencera, i per decisió 
expressa de l’organització, no pogués iniciar-se 

7. Durant les jornades de la Fira, s’aniran inspeccionant les parades per comprovar el 
compliment de les normes descrites en les presents bases de participació. 
Posteriorment s’emetrà l’informe favorable o desfavorable per al retorn de l’aval de 
garantia, en quant al compliment o incompliment de les mateixes. 

8. Dins l’horari de la fira, la parada no pot tancar en cap moment (ni al migdia). 
Només en cas de força major i degudament justificat a l’organització.  

9. No està permesa, en cap supòsit, la venda de begudes alcohòliques i tabac als 
menors de 18 anys. 

10. No es poden vendre productes que calgui mantenir refrigerats, de curta durada 
(per exemple: crema) 

11. Les normes higièniques no es tenien en compte a l‘època medieval, però son 
imprescindibles avui dia. Cal complir la normativa vigent del Codi Alimentari 

12. Les parades seran a terra o a sobre d’una taula convenientment endreçada. No es 
poden veure les estructures metàl·liques ni altres materials moderns. Caldrà doncs, 
tapar-les amb roba de sac, branques, pell, etc. 

13. Es recomana no utilitzar bosses de plàstic, ni papers de diari per embolicar. 
14. Ocupar un espai en una edició no suposa mantenir-lo en l’edició següent i la 

ubicació de les parades la decideix l’organització i serà inalterable. 
15. Cap expositor podrà instal·lar la seva parada sense haver fet l’ingrés previ de la 

quota corresponent ni haver signat el manifest adjunt. Fora de termini, consulteu a 
l’Ajuntament. 

16. No es podran dipositar deixalles ni escombraries de cap classe a l´exterior dels les 
parades. Mentre la Fira estigui oberta al públic, aquestes s’hauran de guardar en 
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els recipients adequats, i una vegada es tanqui s’haurà de dipositar cada producte 
en el contenidor corresponent. Sota cada concepte les brosses es podran deixar 
fora dels contenidors o en els que no els hi correspongui (orgànica, paper i cartró, 
vidre, envasos, rebuig o poda). 
 

17. Els participants de comerços del municipi que a l’edició anterior no hagin 
respectat les bases de participació, que hagin tingut un tracte no respectuós 
cap algú de l’organització, Policia Local, personal de l’Ajuntament, no serà 
admès a la present edició i següents. 

 
 
2. ENTITATS DEL MUNICIPI 
 
 
Hauran de seguir estrictament el mateix horari i les mateixes normes d’aquestes 
bases. 
 
La temàtica de la parada a exposar o l’activitat a portar a terme s’haurà de sol·licitar 
mitjançant instància, com a termini màxim el 15 de juny de 2016. A la sol·licitud 
s’haurà de detallar quina serà l’activitat que es farà. 
 
L’Ajuntament facilitarà uns espai gratuït de 6x3 metres a totes les entitats inscrites en 
el Registre d’Entitats Municipals. En el supòsit que alguna entitat sol·liciti més metres 
per ubicar la seva parada, caldrà efectuar el pagament de la taxa corresponent 
aprovada per a tal efecte. 
 
La ubicació de la parada de les entitats del municipi la decideix la organització de la 
fira. 
 
Els participants d’edicions anteriors que no hagin complert les bases de participació, 
no seran admesos en la present edició. 
 
Resten exempts de la taxa per parada, de la taxa per connexió enllumenat i de la 
fiança, sempre que constin en el registre d’entitats. 
 
 
3. ENTITATS DE FORA DEL MUNICIPI 
 
Es permet que les entitats degudament acreditades d’altres municipis, que participin 
de forma voluntària a la Fira del Bosc Medieval, hauran de seguir estrictament les 
mateixes normes d’aquestes bases. L’Ajuntament els facilitarà uns espai gratuït de 6x3 
metres a les entitats que vulguin posar una carpa o bé, se’ls facilitarà els espais per tal 
de portar a terme les activitats d’espectacles i música de forma itinerant o fix. 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE DOSRIUS 
Sant Antoni 1 
08319 Dosrius (El Maresme) 
tel. 937 918 014 – Fax. 937 919 080 
dosrius@diba.es 

 

 3/6 

 
4. COMERÇOS DEL MUNICIPI 
 
Són els comerços que estan degudament censats en el registre d’activitats de 
l’Ajuntament. 
 
Hauran de seguir les mateixes normes i el mateix horari d’aquestes bases. 
 
La ubicació de la parada dels comerços del municipi la decideix la organització de la 
fira. 
 
Els participants de comerços del municipi que a l’edició anterior no hagin 
respectat les bases de participació, que hagin tingut un tracte no respectuós cap 
algú de l’organització, Policia Local, personal de l’Ajuntament, no serà admès a 
la present edició i següents. 
 
Resten exempts de la taxa per parada i de la taxa per connexió enllumenat, sempre 
que constin al registre d’activitats comercials. Hauran de efectuar el pagament de l’aval 
de garantia (fiança). 
 
 
 
5. HORARI  
 
 
MUNTATGE:  
 

a) El muntatge de les parades s’ha d’efectuar el dissabte de 7h a 9.30h. A partir 
de les 9:30h, les parades han d’estar totalment muntades i el personal amb la 
disfressa medieval. 

b) No es podrà modificar la ubicació adjudicada i els metres durant la fase de 
muntatge 

c) Per tal de que es realitzi tot ordenadament, es podrà entrar amb el vehicle, 
descarregar i anar a aparcar-lo abans de muntar. L’espai és reduït, pel que no 
es permetrà muntar amb el vehicle aparcat al costat 

d) Durant la nit, les parades es poden deixar muntades. La organització posa 
vigilància a la nit, tot i que per a les parades de menjar es recomana no deixar 
el producte a fàcil abast per evitar que algun animal s’hi acosti. 

e) La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament durant l’horari establert en 
les bases de participació. 

f) Totes les parades s’hauran de connectar a  l’enllumenat municipal. Queda 
prohibit l’ús que qualsevol tipus de generador, grup electrogen o bateries. 

g) S’han de seguir les instruccions tants de l’organització de la fira com dels 
agents de la Policia Local. 

h) Els incompliments dels apartats anteriors; a) b) e) f) g) comportarà el no retorn 
de l’aval de garantia. 

 
 



AJUNTAMENT DE DOSRIUS 
Sant Antoni 1 
08319 Dosrius (El Maresme) 
tel. 937 918 014 – Fax. 937 919 080 
dosrius@diba.es 

 

 4/6 

FUNCIONAMENT: La parada s’ha de mantenir ESTRICTAMENT oberta i en 
funcionament el dissabte dia 15 d’octubre, des de les 9,30 hores fins les 23 hores i 
el diumenge dia 16 d’octubre, des de les 9.30h del matí fins les 20 hores. 
 
 
DESMUNTATGE:  
 

a) El desmuntatge de les parades s’ha d’efectuar el diumenge a partir de les 20h. 
b) Abans d’entrar el cotxe, desmuntar la parada. Una vegada s’entri el cotxe, 

carregar ràpid i treure’l. 
c) En tot moment preguem que es tingui en compte que l’espai és reduït i que s’ha 

d’intentar deixar espai per la resta de vehicles per tal de no col·lapsar la 
circulació 

d) S’han de seguir les instruccions tant de la organització de la Fira com de la 
Policia Local.  

e) Els incompliments dels apartats anteriors; a) d) comportarà el no retorn de l’aval 
de garantia. 

 
LA NO OBSERVANÇA D’AQUESTES BASES PERMETRÀ ALS ORGANITZADORS 
LA RETIRADA DE LA PARADA I NO EL RETORN DE L’AVAL DE GARANTIA, 
PREVI INFORME DE LA REGIDORIA. 
 
Per vetllar per una bona qualitat higiènica i històrica del Mercat Medieval, es demana a 
tots els participants i visitants a l’acte la vostra col·laboració; si detecteu alguna parada 
que incompleix alguna de les normes, us preguem que feu arribar la vostra queixa a 
l’organització, a fi i efecte de poder prendre mesures adequades. 
 
 
 
6. REQUISITS 
 
Per exercir la venda, els participants hauran de presentar, sense cap excepció la 
documentació següent: 

 
- Instància model expressa de sol·licitud i declaració responsable per a 

la fira edició 2016, degudament omplerta i signada 
- Fotocòpia NIF/CIF/NIE 
- Fotografia on surti; la parada totalment muntada amb el producte a 

vendre i el venedor/a amb la disfressa que portarà els dos dies de la 
fira. 

 
 
7. CRITERIS DE SELECCIÓ: 
 
 
1. D’acord amb les característiques d’espai i de volum de la Fira del Bosc Medieval, 

l’organització seleccionarà les parades per la seva presentació i producte. És per 
això que és indispensable presentar la fotografia de la parada actual, on hi surti el 
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decorat, el producte i les persones amb la seva disfressa que estaran realitzant la 
venda els dies de la fira. 

2. Tanmateix s’intenta que no es repeteixin moltes parades del mateix producte. En el 
cas que hi hagi vàries sol·licituds del mateix producte, es seleccionarà en primer 
lloc la que té millor presentació medieval i hagi assistit a edicions anteriors complint 
les bases de participació adequadament.  

3. Queda prohibit expressament el traspàs de la titularitat de la parada, per qualsevol 
títol. 

4. Aquells paradistes que a l’edició anterior no hagin respectat les bases de 
participació, que hagin tingut un tracte no respectuós cap algú de 
l’organització, Policia Local, personal de l’Ajuntament, no serà admès a la 
present edició. 
  

 
8. TERMINI INSCRIPCIÓ 
 
 
Aquest termini és aplicable a qualsevol sol·licitud i finalitza el dijous dia 30 de 
setembre de 2016 (per sol·licituds fora de termini, consulteu a l’Ajuntament) i es podrà 
realitzar pels mitjans següents: 
 

1. Per adreça electrònica: firamedieval@dosrius.cat. No oblideu signar la 
sol·licitud 

2. Per correus ordinari: Ajuntament de Dosrius, c/ Sant Antoni 1, 08319 DOSRIUS 
3. En persona al registre general d’entrada de l’Ajuntament, de dilluns a divendres 

de 8.30 a 14.30 i dijous tardes (excepte en el mes d’agost) de 16.30 a 19 hores 
 
 
9. PAGAMENT 
 
Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció per part de l’organització, 
caldrà realitzar el pagament en el termini màxim dels 2 dies posteriors, del total 
de l’import, de conformitat amb el quadre presentat en la sol·licitud, al número 
de compte següent: 
 
IBAN ES35 2038 6861 53 6400000996 BANKIA Titular: Ajuntament de Dosrius. Fer 
constar a l’ingrés el mateix nom que el de la sol·licitud i Fira 2015. 
 
És imprescindible fer arribar el comprovant de pagament/transferència per 
adreça electrònica firamedieval@dosrius.cat. o mitjançant fax al 937919080 
 
Aquests diners (taxa i aval de garantia) no es retornaran quan la persona inscrita i 
admesa no assisteixi a la Fira. 
 
Si el pagament de la taxa i aval no s’ha efectuat dins el termini establert en el primer 
paràgraf del present punt, quedarà automàticament anul·lada la concessió de la 
parada.  
 

mailto:firamedieval@dosrius.cat
mailto:firamedieval@dosrius.cat
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S’entén que la confirmació compta des de la comunicació per part del funcionari/ària 
encarregat/da del tràmit mitjançant via telefònica, via telemàtica i/o via notificació 
certificada de la resolució de concessió. 

 
 
10. TAXES 2016 

 
Ordenança fiscal número 16 – Reguladora de la taxa per parades  
 
1.- Article 6.2.3.c) 0,95€ per metre quadrat i ocupació temporal (2 dies), amb la 
següent formula de càlcul:  
 
0,95€ x m2 x 2 = taxa 
 
Nota: per obtenir el m2 cal multiplicar el metres lineals pels metres de fondària, 
essent el mínim de fondària 2 metres. 
 
2.- Article 9.5: 50 € fiança – aval garantia 
 
 
Ordenança fiscal número 26 – Reguladora de la taxa pel servei de 
connexió a l’enllumenat de la Fira del Bosc Medieval 

 

Qualificació:  
 
1) CONSUM BAIX;  fins a 100 w.   PE. Únicament enllumenat  
2) CONSUM MITJA; de 100 a 1.500 w.  PE. Enllumenat i un component elèctric nevera o  

      ventilador.                   
3) CONSUM ELEVAT; més de 2000 w  PE. Enllumenat i punt de cocció. 

 
1 entitat de CONSUM BAIX  equivaldrà a 1 unitat de contractació  (47 uc) 
1 entitat de CONSUM MITJA  equivaldrà a 1,5 unitats de contractació  (18 uc) 
1 entitat de CONSUM ELEVAT equivaldrà a 2,5 unitats de contractació  (15 uc) 

 
Quotes:  

 
La taxa s’exigirà d’acord amb les quotes següents: 
 

CONSUM BAIX;   fins a 100 w.  15,35 € 
CONSUM MITJA;   de 100 a 1.500 w. 23,03 € 
CONSUM ELEVAT;   més de 1.500 w  38,38 € 

 
 


