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BASES DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA ARTESANA DE SANT MARTÍ  

 
 
Característiques de la fira i requisits de participació 
 
Venda de productes artesans d’elaboració pròpia. 
 
Dies: dissabte 9 i diumenge 10 de novembre 
Horari: de 10 a 20.30 h 
Lloc: Plaça de la Vila 
Parades: Un màxim de 30 estands 
 
Condicions d’ús de la fira 
 
Es prohibeix tenir al mercat articles d’elaboració no pròpia i tots aquells productes 
comprats a tercers. 
 
Llistat de productes permesos a la venda 
 
Bijuteria i joies, bosses de mà, ceràmica, calçat tradicional, cereria, cosmètica i 
perfumeria, objectes de cuir de creació pròpia i/o decorats artesanalment (pintats, 
pirogravats...), jocs i joguines artesanals, papereria artesanal, productes ornamentals 
varis realitzats a mà en materials diversos fusta, ferro..., productes tèxtils en material 
de cotó, llana, lli i seda fets i/o estampats a mà, objectes decorats a mà (porcellana, 
caixes, ventalls...) i en general tots aquells objectes d’elaboració pròpia fets a mà. 
 
Es destina un màxim del 15% de les parades a productes d’alimentació d’elaboració 
pròpia els quals hauran de tenir tota la documentació exigida per la legislació vigent 
(registre sanitari, etc.). 
 
Per tal de garantir un equilibri entre els diferents articles i productes no hi haurà més 
de tres parades amb el mateix tipus de producte. 
 
Se suggereix que els embolcalls siguin de paper o cartró reciclat. No s’acceptaran 
sota cap concepte bosses de plàstic que no siguin biodegradables. 
 
Normativa per a la inscripció  
 
- Documentació a presentar: 

a) Full d’inscripció degudament complimentat.  

b) Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’artesà responsable. 

c) Fotocòpia de la Carta d’Artesà  o declaració responsable conforme els articles 
que es volen vendre són de producció pròpia i elaborats artesanalment. 

d) Fotocòpia del Carnet o certificat de Manipulador (si s’escau). 
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e) Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit pel 
Departament de Salut  de Catalunya (si s’escau). 

f) Fotografies del taller lloc de producció i/o elaboració. 

g) Fotografies dels articles que es fabriquen i es volen vendre.  

h) Fotografies de la parada  

i) Declaració responsable 

 
- Lloc de presentació: La documentació s’ha d’entregar través del formulari del web 
www.santceloni.cat. 
 
Donat el nombre limitat de llocs de venda, les sol·licituds seran objecte de valoració i 
aquelles que no s’ajustin a allò que s’estableix a les condicions de venda indicades 
seran desestimades. 
 
L’organització vol facilitar que cada artesà pugui demostrar com elabora el seu 
producte a la vista del públic. Per això, deixarà ocupar un espai addicional de la seva 
parada quan el sol·licitant el demani expressament i l’organització ho hagi validat. 
 
A més l’organització reserva un espai pels artesans interessats en fer tallers. D’entre 
les sol·licituds rebudes es farà la selecció de dos o més, segons disponibilitat 
pressupostària, havent-se de complir les condicions específiques de participació que 
s’indiquen en aquestes bases. 
 

Selecció de participants 
 

Per a la selecció dels participants, es tindran en compte el següents criteris: 
 Qualitat del producte  ............................................................. fins a 3 punts 
 Interès comercial  ................................................................... fins a 3 punts 
 Productes diferencials 

o Utilitzar materials d’origen natural i/o renovables i/o  
  de reciclatge ........................................................................... 1 punt 

o Material vinculat a Sant Celoni o la comarca i  
als seus elements patrimonials i tradicionals ......................... 1 punt 

 
Els productes alimentaris a més tindran un especial reconeixement aquells que siguin 
de cicle tancat o garanteixin una elaboració del producte amb matèries primeres de 
proximitat respecte el lloc de producció (de 0 a 100 km)  .................. fins a 3 punts 
 
En cas d’empat es valorarà la varietat entre els diferents articles i productes com a 
criteri per a la selecció dels participants. 
 
La valoració serà feta pels serveis tècnics municipals. 
 



Promoció econòmica 
Montserrat, 28   08470 Sant Celoni 
Tel. 93 867 41 75 
desenvolupament@santceloni.cat 
 

 

3/4 

 

Els que hagin estat seleccionats rebran un escrit d’invitació, abans d’un mes de la 
data d’inici de la fira, amb les instruccions a seguir, indicant lloc, dia i hora assignats 
per a la instal·lació de la parada sense que s’admetin canvis d’ubicació. 
 
Condicions de muntatge i desmuntatge 
 

 L’organització ofereix a cada participant un punt de llum per la connexió, tot 
demanant la utilització de lluminàries i / o aparells de baix consum. 

 Cada artesà haurà de disposar de parada pròpia i encarregar-se del muntatge i 
desmuntatge de la parada. L’organització posarà a la seva disposició un espai de 
3m lineals, com a màxim. 

 L‘organització serà l’encarregada d’adjudicar la distribució dels artesans a la fira. 
 L’organització vol facilitar que cada artesà pugi demostrar com elabora el seu 

producte a la vista del públic. Per això deixarà ocupar un espai addicional qual el 
sol·licitant el demani expressament i l’organització l’hagi validat. 

 Les parades han d’estar muntades dues hores abans de començar la fira. En 
aquestes 2 hores, els participants prepararan i decoraran la parada, de manera 
que tot estigui a punt per començar la venda a l’hora fixada per l’organització. 

 El venedor/a té l’obligació de tenir exposat el preu de venda de tots els articles de 
manera clara i ben visible. 

 No es permetrà que cap vehicle estigui estacionat a la plaça més temps del 
necessari per realitzar les tasques de càrrega i descàrrega. 

 Un cop s’acaba l’horari de venda i fins que es torna a obrir el dia següent, no hi 
haurà vigilància nocturna del recinte. L’organització no es responsabilitza de si es 
produeixen danys o robatoris. 

 Els participants seran responsables de mantenir l’espai ocupat en correcte estat 
de neteja. En acabar la jornada s’hauran de recollir les deixalles generades i 
dipositar-les als contenidors instal·lats a aquest efecte. 

 El dia que finalitza la fira, els participants disposaran de dues hores, com a màxim, 
per recollir tot el material i desmuntar la parada. Es cap cas es pot desmuntar la 
parada abans de l’hora de finalització de la fira. 

 L’organització no es fa responsable de cap desperfecte i/o dany que pugui 
ocasionar qualsevol de les persones que participen a la fira. 

 L’organització es reserva el dret de donar altres indicacions necessàries durant 
l’esdeveniment. 
 

Obligacions dels titulars de les parades.  
 

Les parades hauran de ser forçosament regentades pel titular seleccionat. Queda 
totalment prohibit tot traspàs, sots-arrendament o cessió del permís. 
 
La participació a la fira obliga a l’artesà o productor alimentari titular a romandre amb 
la parada oberta i exercint l’activitat de venda durant tot l’horari d’obertura al públic i 
durant tots els dies que dura la fira.  
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La venda d’altres productes no autoritzats suposarà l’expulsió immediata de la fira. 
 

Condicions de participació en la modalitat taller 
 

 Caldrà fer-ho constar en el moment de la sol·licitud de participació en la fira 
adjuntant una proposta descriptiva del taller amb una valoració econòmica. 

 L’artesà haurà d’aportar tot el material necessari pel taller així com la 
infraestructura per a la realització del mateix.  

 No es podrà sol·licitar la realització d’un taller de manera independent de la 
participació a la fira com a expositor. L’organització es reserva el dret de fer les 
contractacions oportunes per aquest servei en cas que les sol·licituds presentades 
no s’adeqüin a les exigències proposades. 

 Els tallers no podran suposar un perill a les persones participants, si alguna de les 
operacions del procés poguessin comportar talls o algun perill hauran de ser 
realitzades per l’artesà. 

 La durada dels tallers serà de dues hores al matí i tres per la tarda. 
 Un responsable de l’organització farà un seguiment dels tallers amb la finalitat de 

garantir el seu correcte desenvolupament i l’acompliment dels horaris assenyalats. 
 L’objectiu dels tallers és que siguin preferentment participatius, amb la realització 

d’un objecte que podrà emportar-se el participant. 
 El no compliment dels horaris o el no seguiment de la memòria presentada pot 

comportar la pèrdua total o parcial de la remuneració del taller. 
 L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol d’aquestes normes per 

causes organitzatives. 
 

Control del requisits mínims 
 

L’organització es reserva el dret de comprovar tota la documentació acreditativa dels 
requisits mínims demanats que sigui necessària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


