VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Del 17 al 19 de maig de 2019
Divendres 17 i dissabte 18, de 10 a 21.30 h.
Diumenge 19, de 10 a 21 h.
Recinte Firal, Vilafranca del Penedès

NORMES
D’ORGANITZACIÓ
I FUNCIONAMENT

www.firesdemaig.cat

OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
Les Fires de Maig són unes ﬁres multisectorials que tenen per objecte la promoció de les
empreses del territori mitjançant l’exposició dels seus productes i/o serveis. La seva ﬁnalitat
és posar en contactes expositors i visitants, per fomentar les relacions comercials i constituir
un mitjà adient per a què les empreses es facin conèixer i/o reforcin la seva marca.
Les Fires de Maig les organitza i gestiona l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
mitjançant la regidoria de promoció econòmica.
Poden concórrer a la ﬁra totes les empreses legalment constituïdes que estiguin interessades.

RESERVA D’ESPAI I ADJUDICACIÓ
Les peticions de reserva d’espais o preinscripció es poden formular a través de la pàgina
web www.ﬁresdemaig.cat
La regidoria de promoció econòmica te la facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de
reserva d’espais.
Una vegada rebuda la preinscripció, el responsable comercial es posarà en contacte amb
l’empresa per concretar condicions de participació i espais. Només un cop acordades les
condicions es podrà sol·licitar la participació a ﬁres.
Tenen preferència en l’elecció d’espai els expositors de l’edició anterior dintre del termini
delimitat per l’organització.
La sol·licitud per participar a les Fires de Maig es podrà tramitar electrònicament amb
certiﬁcat digital o DNI electrònic, excepcionalment, de manera presencial davant l’Oﬁcina
d’Atenció Ciutadana (C/ de la Cort, 14) quan l’empresa sigui una persona física que no disposi
de signatura electrònica.
Per Resolució del regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament econòmic i projecció exterior
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el espais seran adjudicats, en funció de condicions
d’ordre tècnic.
L’admissió d’expositors i productes serà aprovada mitjançant Resolució del regidor
delegat, la qual serà recurrible en reposició, d’acord amb la normativa administrativa.
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L'empresa expositora es considerarà admesa en rebre la notiﬁcació de la resolució
d'adjudicació/assignació del lloc d'exposició.
L’adjudicació d’espai només tindrà validesa si dintre el termini establert es satisfà el corresponent preu públic.
En cas que l’empresa expositora no ocupi l’espai assignat 24h abans de l’inici de l’exposició,
l’organització podrà cedir-lo a un tercer sense dret a indemnització ni retorn de l’import facturat.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
Els preus dels espais i estands són els aprovats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
mitjançant la corresponent ordenança ﬁscal de prestació de serveis vinculats a les concessions d’ús dels estands de les Fires de Maig que inclou el servei bàsic de neteja dels espais
comuns, el consum bàsic de subministraments elèctric dels estands situats dins del recinte i
la retirada dels residus generats per l’activitat de la ﬁra.
Si la sol·licitud de participació es lliura, amb la documentació requerida en el tràmit corresponent, abans del 15 de març de 2019 amb pagament únic mitjançant rebut domiciliat
(la data serà informada per l’organització), a la factura s’aplicarà un 5% de descompte de
l’import corresponent a l’espai o estand contractat. A les factures corresponents a les sol·licituds entrades a partir del dia 16 de març i/o pagades amb transferència bancària no
s’aplicarà l’esmentat descompte.
Els expositors admesos que vulguin renunciar a participar en la ﬁra han de notiﬁcar-ho a
l’organització per escrit amb una antelació mínima de 20 dies respecte a l’inici del
certamen. En aquest cas haurà de satisfer el 50% de l’import total de la contractació i
en el supòsit d’haver-lo ingressat en la seva totalitat li serà retornat el 50%.
En el cas de no comunicar la renúncia o fer-ho després del termini esmentat, el subjecte
passiu tindrà l’obligació d’ingressar la totalitat de l’import de la contractació.
Si per alguna raó l’organització no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat,
aquest només tindrà dret a la devolució de l’import pagat sense assumir indemnització de cap
tipus.
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DIRECTIVES TÈCNIQUES
Cal respectar les condicions i horaris de muntatge i desmuntatge, que l’organització
informarà amb la suﬁcient antelació a la realització del certamen. Durant aquest procés s’ha
d’anar acreditat i respectar les indicacions pertinents de les persones responsables del recinte.
El personal que intervingui en el muntatge dels estands haurà de respectar les perceptives
normatives de seguretat.
L’empresa expositora està obligada a deixar en perfecte estat l’espai que se li ha assignat.
L’organització podrà establir una ﬁança en aquells casos que ho consideri oportú.
No es permet foradar, encolar, pintar ni cap tipus de manipulació les estructures del
recinte ﬁral ni dels equipaments contractats a la ﬁra. En cas de requerir alguna necessitat
susceptible de tenir un determinat impacte o alteració caldrà sol·licitar autorització prèvia.
Qualsevol possible dany causat per l’empresa expositora o empreses que actuïn en la
seva representació serà reparat per l’organització amb càrrec a l’expositor.
La construcció d’estands amb format diferent als de la ﬁra, es podran portar a terme directament o contractant els serveis de la ﬁra. En el cas de construcció directa caldrà presentar
prèviament l’esborrany de la instal·lació.
L’empresa expositora es fa responsable de la solidesa i estabilitat del muntatge dels estands
així com dels danys a tercers que pugui ocasionar.
No es podran utilitzar materials inﬂamables i els teixits hauran de ser ignífugs.
Qualsevol altra circumstància susceptible d’afectar a la seguretat i bon funcionament del
certamen serà susceptible de ser intervinguda per l’organització de la ﬁra.
Per a les instal·lacions elèctriques serà vigent el Reglament Electrotècnic de baixa tensió.
La realització de les instal·lacions elèctriques dels estands haurà de realitzar-se sota la direcció d’un facultatiu competent o un instal·lador amb carnet autoritzat per l´ICICT.
La connexió a la xarxa elèctrica del recinte caldrà sol·licitar-la expressament a l’organització
qui supervisarà la instal·lació i donarà l’autorització deﬁnitiva pertinent.
Quan la potència i consum dels serveis siguin superiors als contractats, l’organització podrà
prohibir-ne el funcionament.
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Caldrà respectar rigorosament els límits d’espai assignat a cada empresa. Queda
prohibit deambular amb reclams publicitaris per tot el recinte ﬁral.
Es prohibeix l’exposició de productes que per la seva naturalesa puguin molestar els altres
expositors, visitants o afectar el bon funcionament de la ﬁra.
L’expositor/a respectarà rigorosament els horaris de funcionament del certamen,
quedant expressament prohibit abandonar l’espai dintre els horaris públics de la ﬁra.
No es permetrà l’accés de vehicles dins el recinte. Per a casos especials caldrà consultar-ho a
l’organització.
Només està autoritzada la megafonia general del recinte controlada per l’organització.

VIGILÀNCIA I SEGURETAT
L’organització de la ﬁra disposarà dels efectius de vigilància general del recinte, no obstant
això, es declina tota responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament, com pel que fa a furts i robatoris.
L’empresa expositora haurà de contractar obligatòriament, si no en disposa, una assegurança de responsabilitat civil per fer front als riscos propis de la seva activitat, tant si
comporten danys propis, als seus empleats o cap a terceres persones i que puguin suposar
danys d’índole material com per a persones físiques. Aquesta assegurança haurà d’estar a
disposició de la direcció de la Fira, que la podrà sol·licitar en qualsevol moment. Ni l’organització de les Fira ni l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès respondran dels danys o perjudicis
que puguin patir els expositors en els seus béns, persones o que ells ocasionin a tercers, llevat
que els mateixos siguin conseqüència directa de l’acció o omissió de l’ajuntament, dels seus
empleats o de l’organització de les Fires.
Qualsevol incidència relacionada amb la seguretat personal, danys, furts o robatoris s’han de
denunciar necessàriament als Mossos d’Esquadra o la Policia Local, sense perjudici de posar
el fet immediatament en coneixement de la direcció de la Fira.
El personal de la ﬁra podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands
per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries.
Independentment de les normes de la ﬁra, cada expositor serà responsable del compliment
de les normatives corresponents a la seva activitat, en especial les de caràcter sanitari.
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DISPOSICIONS GENERALS
Les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats estan organitzades pel Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca (Amàlia Soler, 29 - 08720, Vilafranca del Penedès - tel. 93
817 11 69 - ﬁresdemaig@vilafranca.cat)
L’organització farà públiques en cada edició les dates de celebració de l’esdeveniment, les
tarifes de participació, els horaris de funcionament així com els dies i horaris del muntatge i
desmuntatge.
L’organització es reserva el dret d’admissió de persones i objectes.
Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament total o parcial d’espais.
L’organització es reserva tots els drets sobre l´exposició publicitària de la ﬁra més enllà dels
espais reservats a l’expositor/a.
L’organització es reserva el dret de reduir o ampliar la durada del certamen, així com d’ajornar-ne la celebració sempre que així ho aconsellin circumstàncies especials o causes de força
major.
Atès que cal garantir l’ús de la llengua catalana a les ﬁres, d’acord amb la llei 1/1998 de 7 de
gener de política lingüística, serà d’obligat compliment, per part de l’empresa expositora, el
protocol sobre l’ús de la llengua catalana en el marc de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats de Vilafranca del Penedès, de 25 d’abril de 2006.
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