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48a FIRA AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT  
17, 18 i 19 de desembre de 2021 

SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESPAI A LA FIRA ARTESANAL 
SOLICITUD DE RESERVA DE ESPACIO EN LA FERIA ARTESANAL 

Dades per a la contractació/Datos para la contratación 

Nom del/de la titular-empresa/Nombre del/de la titular-empresa  NIF 

Adreça/Dirección        Població/Población 

Codi postal/Código postal    Telèfon/Teléfono         Fax         Correu electrònic/Correo electrónico 

Persona de contacte/Persona de contacto     Telèfon mòbil/Teléfono móvil 

Tipus de productes que s’exposen/Tipo de productos que se exponen 

Marqueu/ 
Marcar 

 

Mòdul parada/Módul parada 
 

Total 

 

3 m lineals/lineales de parada 

6 m lineals/lineales de parada 

9 m lineals/lineales de parada 

106,53 € 

213,06 € 

319,59 € 

Sol·licitud de reserva d’espai/Sol·licitud de reserva de espacio 
 
Podeu tramitar aquesta sol·licitud/Pueden tramitar esta sol·licitud: 

Persones Físiques/Personas físicas: 

 Telemàticament a través del tràmit de la seu electrònica/Telemáticamente a través del trámite de la sede electrónica

 Per e-mail a l’adreça electrònica/Por e-mail a la dirección electrónica: firacpe@elprat.cat

 Per fax al núm./Per fax al núm.: 934.785.147

 Per correu a l’adreça/Por correo a la dirección: Centre de Promoció Econòmica (c. de les moreres 48, 08820 El Prat de
Llobregat). Telèfon d’informació 934.786.878

Persones jurídiques/Persones jurídiques: 

 Telemàticament a través del tràmit de la seu electrònica/Telemáticamente a través del trámite de la sede electrónica

 Com voleu rebre el contracte de l’Expositor?/¿Cómo quiere recibir el Contrato del Expositor? 
 

 Per correu electrònic/Por correo electrónico  

 Personalment a l’Oficina de Contractació/Personalmente en la Oficina de Contratación 

 Per fax/Por fax 

Forma de pagament/Forma de pago 
 

Una vegada rebeu el vostre Contracte d'Expositor, el pagament es podrà realitzar/ Una vez reciba su Contrato de 
Expositor, el pago se podrá realitzar: 

 Mitjançant transferència bancària al Banc Santander Central Hispano, al núm. de c/c  que recull  el document del
contracte de l’Expositor/ Mediante transferència bancaria al Banco Santander Central Hispano, al núm. C.C.C. que 
recoge el documento del contrato del Expositor. 

 Abans de la data  límit de 29 de novembre de 2021./ Antes de la fecha límite del 29 de novembre de 2021.

https://www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio
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Notificacions/Notificacions 

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:/ 
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud: 

Notificació en paper/Notificación en papel: (únicament per a persones físiques/solo para persones físicas) 

 A l’atenció de/A la atención de                                Adreça/Dirección         

 Telèfon/Teléfono         Telèfon mòbil/Teléfono móvil           Codi postal/Código postal 

 Municipi/Municipi           Adreça de correu electrònic/Dirección de correo electrónico 

Notificació electrònica/Notificación electrónica: (imprescindible certificat digital /certificado digital)        
 A la meva bústia electrònica, accessible des de/ A mi buzón electrónico, accesible desde 
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio /  

Avís de notificació/Aviso de notificación: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat a enviar-me avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta 
sol·licitud/ De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat a  enviarme 
avisos de las notificaciones, pendientes de recoger en mi buzón electrónico, en relación con esta solicitud: 

 Al telèfon mòbil/al teléfono móvil        A l’adreça de correu electrònic/ A la dirección de correo electrónico     

 

   Protecció de dades/Protecció de dades 

He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades./ 
 He sido informado/a y acepto la política de protección de datos. 

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades de 
conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica:/ En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
protección de datos personales, se informa de que tratamos  los datos de conformidad con la información contenida en la 
sede electrónica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament 

Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica:/ Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: 
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades 

 
Data i signatura/Fecha y firma 

 a  d’/de  de 2021 

Signatura de la persona sol·licitant/representant 
Firma de la persona solicitante/representante 
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BASES DE PARTICIPACIÓN 

INFORMACIÓ GENERAL 

 La 48a Fira Avícola Raça Prat se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de desembre de 2021, al recinte firal de La Granja
de la Ricarda, situat en el Carrer de la Carretera de la Platja i Ronda Sud. L’horari d’obertura serà: divendres 17
, de 18.00 a 22.00 h, dissabte 18 ,de 10.00 a 22.00 h, i diumenge 19 de desembre, de 10.00 a 21.00 h.

 L’assistència a la fira mercat serà obligatòria durant els tres dies que dura la Fira Avícola de la Raça Prat.

 El preu de la parada inclou la taxa d'ocupació de la via pública de 24,40 €/ml i la prestació del servei de
subministrament elèctric (10,10 €/ml + 10 % IVA). La suma d'aquests dos imports dona com a resultat un cost
únic de  pagament: parades de 3 m, 106,53 €; parades de 6 m, 213,06 € i parades de 9 m, 319,59 €.

 L’espai a contractar està configurat per mòduls de parades des de 3 metres lineals fins a un màxim de 9 metres
lineals d’unitat de parada.

INSCRIPCIONS 

 Com a criteri general, la reserva d’espai es gestionarà d’acord amb l’ordre d’entrada de les sol·licituds  a l’Oficina
de Contractació.

 Els expositors que hagin concorregut a la Fira en edicions anteriors tindran prioritat per fer la reserva fins al 31
d'octubre de 2021.

 Podran inscriure’s tots els expositors que ho desitgin, sense més restriccions que les derivades de la disponibilitat
d’espai.

 L’Ajuntament té facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva d’espai.

AUTORITZACIÓ DE VENDA I PAGAMENT 

 L’autorització municipal només quedarà formalitzada quan s’hagi liquidat l'import íntegre del Contracte
d’expositor abans de la data límit del 29 de novembre de 2021.

 El pagament s’efectuarà mitjançant ingrés de transferència bancària al núm. de C.C. de l’Ajuntament del Prat que
s’indica al document del contracte, fins a la data límit de 29 de novembre de 2021. Abans de la data  límit de 29
de novembre de 2021.

 Una vegada enviada  la documentació de l’expositor amb la sol·licitud de participació degudament signada.  es
valorarà la seva participació  i en cas de ser acceptada s’enviarà el contracte d’expositor per formalitzar la seva
participació  i poder procedir a realitzar el pagament inicial de la reserva.

 Les reserves d’espai només són efectives quan en el moment de la inscripció s’ha abonat el total  de l’import del
contracte. Els expositors que una vegada pagat el import de l’espai reservat renunciïn a participar a la Mostra,
han de notificar-ho a l’Ajuntament, com a mínim 15 dies abans de la inauguració. En cas contrari perdran el dret
a qualsevol reintegrament.

 L’Ajuntament facilitarà a l’expositor un Pla de contingències amb mesures sanitàries i, restarà obligat a la seva
aplicació.

 L’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor, atenent els interessos
generals del certamen i a les prescripcions derivades de Procicat pel control i seguiment de l’activitat firal.

 L’expositor signarà una declaració responsable, on es compromès a complir els protocols establerts per participar
en la 48 Fira Avícola de la Raça Prat.

 L’expositor, en cas de ser afectat per aplicació de mesures , restarà obligat a acceptar les modificacions,  i/o
podrà renunciar a l’ocupació de l’espai.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ* 

 Per poder participar a la Fira cal presentar una instància de sol·licitud segons les indicacions donades a l’apartat
Sol·licitud de reserva d’espai i adjuntar la documentació següent:
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a) Condicions generals:

  NIF (quan es tracti de persones estrangeres, fotocòpia del permís de residència) 

  Darrer rebut d’autònoms en vigor (caldrà enviar també el rebut de novembre) 

  Rebut actual de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (mínim 300.00€). 

  Alta IAE (Activitat econòmica , 036)  

b) Condicions per a productes alimentaris:

Acreditació de la formació dels manipuladors en higiene alimentaria. Quan es tracti de productes d’elaboració 
pròpia, fotocòpia de l’acreditació de que es disposa del registre sanitari d’Indústries i productes  alimentaris 
de Catalunya (RSIPAC).  

 En el cas de productes d’agricultura ecològica, s’haurà d’acreditar la  inscripció al Consell Regulador de   
l’Agricultura  Ecològica (CRAE) i identificar-los amb el distintiu oficial corresponent. 

 Declaració responsable sanitària  per a mercats no sedentaris i fires (adjunt). 

TIPUS DE PRODUCTES AUTORITZATS 

 L’organització de la Fira estableix la conveniència del tipus de productes que han de configurar la Mostra i es
reserva el dret d’admissió de les activitats de venda de les parades i d’acceptar o desestimar les sol·licituds.

 Únicament s’autoritzaran les parades dedicades a la venda d’artesania, plantes i productes alimentaris
d’elaboració artesanal que compleixin les normatives corresponents.

 No s’autoritzaran parades similars a tómboles, jocs d’atzar, ni qualsevol altre tipus de parada que no faci venda
directa (un article, un preu).

FUNCIONAMENT DEL CERTAMEN 

Muntatge i Desmuntatge 

Muntatge : Remolcs i ferros de parada dijous dia 16 de desembre a partir de les 16 hores amb  previ avís (envieu un 
  correu electrònic). 

    Parades divendres dia 18 a partir de les 8.00 hores 

Desmuntatge : Diumenge dia 19 de desembre  partir de les 21.30 hores amb previ autorització de l’accés al recinte amb 
   el seu vehicle i com a molt es podrà retirar remolcs abans de les 10 hores del dia 20 de desembre. 

 El personal responsable de la Fira podrà inspeccionar en qualsevol moment les parades, i sol·licitar la
documentació identificativa  i l’autorització de la parada per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions
reglamentàries.

 Resta prohibit l’ús de generadors elèctrics. Les parades que necessitin major potència la podran contractar a
l’organització. No s’autoritza l’ús de calefactors elèctrics.

 No es permet l’ús d’aparells que facin soroll ni d’equips de megafonia privada.

 No s’autoritzarà ni l’activitat ni la instal·lació de vehicles adaptats ni de remolcs de més de 9 m de longitud  x  3
m  de fons.

 Els vehicles que no estiguin adaptats per a la venda ambulant romandran fora del recinte firal.

 No es permetrà la cessió o el sotsarrendament d’espais. Això suposarà l’anul·lació del contracte i la desocupació
de la via pública.

 L’expositor restarà obligat a acceptar les indicacions del personal de Fira, tant de l’organització com de la
seguretat.

 El Contracte d’expositor  implica l’acceptació i el compliment obligat d’aquesta normativa de participació.
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