BASES DE PARTICIPACIÓ AL MERCAT DE NADAL DE TEIÀ 2021

1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és establir els criteris de funcionament i regular el procediment
de selecció de les parades que sol·licitin participar en el I Mercat de Nadal 2021 de Teià,
que se celebrarà a la Plaça de la Cooperativa el cap de setmana del 18 i 19 de desembre,
per tal de complementar l’oferta comercial del nostre municipi.
2. CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT
•
•
•
•
•

Organització: A càrrec de l’Ajuntament de Teià.
Productes: Mercat d’artesania i productes nadalencs.
Dates: Dissabte18 i diumenge 19 de desembre de 2021
Localitat: Teià
Emplaçament: Plaça de la Cooperativa

•

Horari: de 10.00 a 20.00 h els dos dies. Les parades han de romandre obertes

•

durant tot l’horari del Mercat.
Nombre màxim de parades: 22 (18 expositors general i 4 expositors per Entitats)

3. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
3.1.- Productes autoritzats al Mercat de Nadal
Tots els productes que es comercialitzin en el Mercat de Nadal de Teià hauran de
complir la normativa vigent específica que correspongui en cada cas.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetal verd natural i arbres de Nadal, branques d’eucaliptus, vesc, sempre que no
es tracti d’espècies protegides, (Han de presentar certificat de procedència) i
complements decoratius.
Ponsèties.
Productes de decoració nadalenca, tions i complements tradicionals.
Joguines i contes preferiblement artesans i de materials respectuosos amb el medi
ambient, sense embolcalls o amb el mínim residu possible.
Articles tèxtils de roba i complements de vestir.
Artesania.
Productes de decoració i complements de la llar.
Joieria, orfebreria.
Productes d’herbolari i benestar, preferiblement d’origen ecològic.
Bijuteria i minerals.
Perfumeria i complements, preferiblement productes d’origen ecològic.
Cosmètica Natural, preferiblement productes d’origen ecològic.

•
•

Pessebres, betlems, figures, coves, suro i complements per al pessebre,
preferiblement que no siguin de plàstic.
Llaminadures, neules, mel, torrons per al tió i altres dolços nadalencs envasats,
preferiblement locals o de proximitat i que es conservin a temperatura ambient.

3.2.- Normes generals de participació
•

•
•
•
•

Les empreses participants han d’estar donades d’alta de l’Impost d’Activitats
Econòmiques, disposar de la llicència d’activitat i estar al corrent de responsabilitats
de la normativa que li sigui aplicable.
Les empreses participants han d’estar al dia del pagament de l’assegurança de
Responsabilitat Civil.
La reserva i ocupació de l’estand només es farà efectiva un cop l’organització
disposi del justificant de pagament.
Es prohibeix la cessió o sotsarrendament d’estands.
Les Entitats han d’estar legalment constituïdes per participar en el Mercat de Nadal
i presentar la documentació corresponent.

4. INFRAESTRUCTURES PREVISTES
El Mercat de Nadal estarà ubicat a la Plaça de la Cooperativa de Teià. La infraestructura
anirà a càrrec de l’Ajuntament i serà idèntica per a totes les parades a fi d’oferir unitat
estètica.
L’Ajuntament de Teià garantirà:
•
•
•
•
•
•

Estand rústic de fusta de 2x2m. (Veure croquis annex 1)
Retolació de la parada amb un cartell a l’exterior de la caseta.
Taula de 2x1 per col·locar els seus productes.
1 cadira plegable.
Servei de vigilància nocturna i control d’aforament. ( L’horari pot variar en funció de
les restriccions sanitàries del moment)
Altres necessitats hauran de ser notificades a l’organitzador en la instància
d’inscripció.

4.1.- Punt de llum i força:
La instal·lació elèctrica general de la fira la realitzarà l’Ajuntament de Teià i complirà el
Reglament electrotècnic de baixa tensió. Atès que l’Ajuntament no disposa dels recursos
necessaris per realitzar aquesta instal·lació serà executada per una empresa externa
contractada per l’Ajuntament.

Cada parada disposarà de la següent reserva elèctrica
•

500 W a tensió 230V

Els expositors que ocupin les parades hauran de portar punts de llum de baix consum (
LEDS) i cablejat elèctric que compleixi el REBT per exteriors (mínim 15 m.) per connectar
als quadres de la instal·lació elèctrica general.
No es podran instal·lar focus o altres elements individuals de consum superior a 50 W.
Només es podran connectar il·luminació a la instal·lació en cap cas calefactors.
L’empresa externa contractada per l’ajuntament serà la responsable de connectar i
desconnectar les parades a la instal·lació elèctrica general. En cas que la instal·lació de la
parada no compleixin el REBT l’empresa externa no connectarà la parada a la instal·lació
elèctrica general, fins esmenar el defecte.
4.2.- Servei de vigilància nocturna.
L’Ajuntament contractarà un servei de vigilància nocturna per al recinte. Aquest servei
estarà actiu en les hores que no hi hagi activitat. Tot i així us recomanem no deixar objectes
de valor dins de l’estand fora de l’horari de funcionament de la fira ja que l’Ajuntament no
se’n farà responsable.
4.3 Horari de muntatge i desmuntatge de parades
L’horari d’accés al lloc reservat per càrrega i descàrrega amb vehicles al costat de la Plaça
de la Cooperativa es farà en dos torns dissabte al matí de 7.00 h a 8.00 h i de 8.00 h a
9.00 h. L’ordre dels torns s’establirà des de l’Ajuntament i es comunicarà amb anticipació
als paradistes. A partir de les 9.15 h tots els vehicles hauran d’estar fora del lloc habilitat.
•

•

Muntatge:
• Torn 1.Dissabte 18 de desembre de 7.00 h a 8.00 h
• Torn 2.Dissabte 18 de desembre de 8.00 h a 9.00 h
Desmuntatge:
• Torn 1. Diumenge 19 de desembre de 21.00 h a 22.00 h
• Torn 2. Diumenge 19 de desembre de 22.00 h a 23.00 h

5. TAXES
El preu de la taxa és la fixada a l’ordenança fiscal núm. 23.
•

Parades d’expositors de 2x2m: 50€ (els 2 dies)

5.1 -Pagament de les taxes
La gestió administrativa i la funció d’assentador del Mercat de Nadal anirà a càrrec de la
regidoria de Promoció Econòmica de Teià. Telf. 666 40 77 36.
Una vegada finalitzat el procés d’ordenació de sol·licituds, les persones a les quals s’atorgui
una parada hauran de formalitzar la inscripció, realitzant el pagament de la taxa a
l’Ajuntament i enviant un justificant a promocioeconomica@teia.cat.
El pagament s’haurà de realitzar en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de
l’endemà del dia de recepció de la comunicació d’acceptació al número de compte
que s’indicarà per correu electrònic.
5.2 -Devolució de l’import de participació
Els diners de la taxa d’ocupació de la via pública no es retornaran en el cas que la persona
o empresa inscrita i admesa no assisteixi al Mercat de Nadal, tret de casos de força major
o de circumstàncies particulars sobrevingudes degudament justificades.
6. CRITERIS DE SELECCIÓ
La regidoria de Promoció Econòmica valorarà individualment cada sol·licitud segons ordre
d’arribada i idoneïtat del producte o servei que es proposa, que es consideri d’interès per
la pròpia Fira i que sigui preferiblement de qualitat i proximitat. També establirà el nombre
màxim de parades en cada zona en funció de les necessitats de la fira, vetllant per distribuir
sobre el mapa l’oferta de productes de manera equilibrada segons la categoria.
En cas de ser aprovada la sol·licitud, la regidoria de Promoció Econòmica decidirà
l’emplaçament de la parada.
Amb les sol·licituds rebudes es farà una llista. Aquelles que no s’ajustin a allò que
s’estableix a les condicions de venda indicades seran desestimades.
Si les sol·licituds excedeixen el nombre de llocs de venda per productes, aquestes seran
objecte segons els criteris establerts en els punts següents:
Criteris de puntuació
Carnet d’artesania de Catalunya vigent
Acreditació de la proximitat de la procedència de les matèries
primeres que es comercialitzen
Tenir la residència o el domicili fiscal de l’activitat a Teià
Tenir la residència o el domicili fiscal de l’activitat al Maresme

1 punts
1 punts
2 punts
1 punt

Tenir una certificació oficial que acrediti l’origen ecològic de les
matèries primeres o la producció ecològica dels productes que es
comercialitzen
Materials utilitzats respectuosos amb el medi ambient. Productes
fets amb material reciclat
Prestacions a l’atenció al client: cada prestació que aporti es
donarà 0,5 punts (fins un màxim de 5 punts)
Pagament amb targeta
Lliurament de tiquets de compra o descompte
Altres ítems acreditats

1 punt

1 punts
5punts
màxim

En cas d’empat, es resoldrà a favor de la sol·licitud registrada en primer lloc, dintre del
termini atorgat per a la seva presentació.
Una vegada verificada la documentació aportada es puntuaran les sol·licituds admeses de
conformitat amb el barem de puntuació anterior i es confeccionarà una llista de participants,
així com la llista de sol·licituds excloses i el seu motiu. La llista es publicarà al web
municipal.
L’organització informarà a les persones participants admeses, de la ubicació i l’horari del
muntatge, desmuntatge, així com d’altres informacions d’interès de la Fira per correu
electrònic.
El pagament s’haurà de realitzar en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de
l’endemà del dia de recepció de la comunicació d’acceptació.
7. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
7.1. - Presentació de les sol·licituds
La presentació de les sol·licituds es farà mitjançant instància específica per correu
electrònic a info@teia.cat. La inscripció quedarà realitzada un cop l’organització validi la
sol·licitud.
El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà fins el 22 de novembre de
2021, inclòs. Per les Entitats, el termini és fins el dia 15 de novembre de 2021, inclòs.
En el cas que una sol·licitud no aporti tota la documentació, estigui incompleta o sigui
inexacta es requerirà a la persona interessada que aporti la documentació en un termini de
5 dies hàbils, quedant exclosa si no l’aporta dins d’aquest termini indicat.
7.2.- Documentació necessària
•

Fotocòpia del DNI o NIf o CIF de la persona sol·licitant.

•
•
•
•

Descripció de la parada i dels productes que vol vendre preferiblement amb
imatges.
Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms, del certificat d’IAE i de l’assegurança de
responsabilitat civil.
En el cas de productes alimentaris, còpia de l’últim curs d’higiene i innocuïtat
dels aliments que haurà d’haver realitzat en els 2 últims anys.
Formulari de sol·licitud correctament complimentat i signat.

Entitats:
•
•
•
•

Model 036.
Còpia dels estatuts
Còpia de la targeta CIF
Membres, nominació president/a

7.3.- Compromís de participació
Cap dels participants podran abandonar el seu compromís de participació un cop
l’Ajuntament accepti la seva sol·licitud, sempre i quan no sigui raó de força major.
7.4.- Obligacions paradistes participants:
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Presentar a l’Ajuntament de Teià tota la documentació requerida.
Tenir la seva parada oberta, amb producte suficient per oferir als visitants, durant
tot l’horari del Mercat de Nadal obert al públic (dissabte 18 de desembre i
diumenge 19 de desembre de 10.00 a 20.00 h)
Els preus dels productes han d’estar exposats al públic.
El/la paradista està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en
perfectes condicions de neteja i higiene durant la celebració de la Fira i mentre
duri la recollida de les parades. També s’haurà de realitzar una adequada selecció
dels diferents tipus de deixalles.
L’article de venda de la parada s’ha d’ajustar a l’esmentat en la sol·licitud.
No és permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls
ambientals o molèsties.
Els titulars de la llicència hauran d’estar presents a les parades. En cas de no ser
possible per motius justificats i prèvia comunicació a l’Ajuntament, el seu lloc
l’haurà d’ocupar una persona autoritzada per l’Ajuntament.
No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda.
Cada paradista es fa responsable de tenir tots els permisos necessaris per a la seva
activitat i és responsable del compliment de la normativa aplicable al
desenvolupament de la seva activitat i als productes que ven.
L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o
productes durant el transcurs de la fira.

•

Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració,
infraestructura o dels materials que incorpori la seva parada o dels productes que
vengui o exposi.

8. DISPOSICIONS GENERALS
La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Teià valorarà individualment cada
sol·licitud, vetllarà per distribuir sobre el mapa l’oferta de productes de manera equilibrada
segons categoria. En el cas de ser aprovada s’adjudicarà l’emplaçament de la parada en
funció de les necessitats del mercat. Les persones sol·licitants hauran d’acceptar la
distribució que l’organització faci de les parades.
8.1. Acceptació de les bases de participació
Tots els sol·licitants acceptaran aquestes bases de participació. En cas d’infracció de
qualsevol dels articles de les bases podrà motivar l’exclusió immediata, temporal o
definitiva de l’establiment.
8.2. Força Major
L’Organització es reserva el dret (en cas de força major o de circumstàncies particulars
sobrevingudes) d’endarrerir, escurçar, allargar, interrompre, o anul·lar la Fira, sense que
en aquests supòsits pugui ser exigida cap responsabilitat.
8.3. Reserva de drets
•

•
•

•

L’Ajuntament es reserva el dret d’interpretació del contingut d’aquestes bases de
participació, així com el dret de decidir aquelles circumstàncies no previstes en
aquest escrit.
L’Ajuntament es reserva el dret de limitar el nombre de parades en funció del tipus
d’article i del nombre d’inscrits.
L’organització es reserva el dreta tancar la parada si el personal de l’Ajuntament
detecta que no es compleixen les condicions exigides. En aquest supòsit no es
retornarà l’import de la taxa que ha pagat l’adjudicatari.
L’Ajuntament es reserva el dret d’excloure de futures edicions aquells establiments
que no acompleixin aquests bases.

9. PROTECCIÓ DE DADES
Informació bàsica de protecció de dades
Identificació del tractament: procés de selecció de les parades/expositors del Mercat de
Nadal 2021.

Responsable del tractament: Ajuntament de Teià
Finalitat: la finalitat és gestionar sol·licituds de parades pel Mercat de Nadal de Teià 2021,
en l’àmbit competencial de l’ens local.
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable
al responsable del tractament.
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per
la llei.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades,
rectificar-les, suprimir-les, a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per
la legislació vigent, mitjançant escrit juntament amb l'acreditació de seva identitat, dirigint
la seva sol·licitud a Ajuntament de Teià c / Pere Noguera, 12 08329 Teià o bé a través de
correu electrònic rgpd@teia.cat.
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades a www.apdcat.cat.

ANNEX I. CROQUIS EXPOSITORS

ANNEX 2. PLÀNOL DEL MERCAT DE NADAL

