
BASES DE PARTICIPACIÓ GENERALS

• La inscripció està en pdf i  s!hauran de formalitzar per escrit i presentar-lo a l!Ajuntament de 
Roda de Ter a través de la seu electrònica (Catàleg de serveis i tràmits)) que es troba 
accedint a www.rodadeter.cat mitjançant una instància genèrica, el model de sol·licitud que 
facilita l!Organització de la Fira, una fotocòpia del DNI, la declaració responsable en 

esdeveniments on s!elaboren, manipulen i/o venen aliments i el carnet de manipuladors 

d!aliments ( en cas de necessitar-lo) Si teniu algun problema podeu enviar un correu 
electrònic a alberchvn@rodadeter.cat o trucar al 621210086. El termini de presentació 
finalitza el dia 23 de març. (Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap 
inscripció) 

• Podran parXcipar els productors individuals i empreses. Les sol·licituds rebudes seran 
valorades i seleccionades estrictament en funció de que la producció encaixi al màxim dins 
dels següents paràmetres:  

" Producte agrícola i/o alimentari 
" De proximitat 
" Artesanal 
" Ecològica 
" D!elaboració pròpia 
" Amb venda directa del producte propi 
" Amb relació directa amb la temàXca de la Fira 

• Criteris de selecció: l!Organització donarà prioritat a les sol·licituds de comerços, artesans, 
associacions, etc. empadronades al municipi o segons la qualitat dels productes exposats, 
d!acord amb la documentació aportada. Es valoraran especialment aquelles Xpologies que 
pel seu atracXu, curiositat o mancança, siguin interessants per la Fira. 

• En el moment de rebre les sol·licituds l!Organització es posarà en contacte amb el/la 
sol·licitant per comunicar-li la seva acceptació, denegació o falta de documentació, si és el 
cas, mitjançant una noXficació. 

AcXvitat  IX FIRA DE LA LLAVOR TRADICIONAL

Data 18 d!abril de 2021

Horari De 10.00h a 19.00h

Ubicació Zona de la Muntanyeta 
(C. Jacint Verdaguer) - Roda de Ter
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• La taxa a abonar per les parades serà de 15€. El pagament s!efectuarà per ingrés bancari, un 

cop es comuniqui l!acceptació de la parada, per part de l!Organització.  
• El fet d!haver parXcipat en anteriors edicions no suposa la reserva de la plaça per l!any 

següent. Cal fer la inscripció cada any dins el període establert.  

• Si el nombre de sol·licituds de parades, de qualsevol Xpus, és superior a la infraestructura 
disponible, l!Organització de la Fira assignarà conformitat de parXcipació per ordre 
d!arribada de les sol·licituds. 

• L!Organització de la Fira decidirà l!emplaçament de cada parada en funció de les necessitats 

de la fira. L!adjudicació de l!espai de la parada designat és definiXu, no s!acceptarà cap canvi 

el mateix dia del mercat, excepte per indicació de l!Organització. 

• L!Organització aportarà per a cada parada, una taula de 2 metres de llarg, 2 cadires i un 
tendal disXnXu. En el cas de que una parada Xngui unes necessitats específiques 
d!infraestructura o mides, caldrà que es faci la consulta una prèvia a l!organització. 

• L!horari de la Fira serà de 10.00h a 19.00h. És obligatòria la permanència de les parades dins 

aquest horari, i no es permetrà a cap vehicle l!accés a l!espai. 

Les tasques de càrrega i descàrrega s!hauran de realitzar fora d!aquest horari: muntatge de 
08.00h a 10.00h i desmuntatge a parXr de les 19.00h, tenint accés amb vehicle. Un cop 
comenci la fira els vehicles caldrà deixar-los aparcats als llocs indicats.  

• Els parXcipants hauran de complir les mesures de seguretat respecte la COVID-19 indicades 
pel Departament de Salut i el PROCICAT durant la celebració de la fira.  

• Els parXcipants 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 afecte. L!exposició de les parades i exhibició de productes 
haurà de fer-se de manera que no entorpeixi el pas dels vianants.  

• L!incompliment greu de les condicions de parXcipació per part de qualsevol de les parades 

serà causa suficient perquè l!Ajuntament li denegui el dret a parXcipar en la pròxima edició 
de la Fira. 

• L!Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o productes 
durant el transcurs de la Fira, així com de la suspensió de la Fira per moXus aliens a 
l!Organització, com la climatologia (només en cas de pluja). 

• L!Organització té el dret a prendre les decisions perXnents en tot el no previst en aquestes 
bases, com a responsable de vetllar per la qualitat i bona marxa de la Fira. 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ – IX FIRA LLAVOR TRADICIONAL – 18 D!ABRIL DE 2021 

Nom i cognoms DNI

Domicili Codi postal ?

Població Telèfon 

Correu electrònic @ Telèfon mòbil 

Núm registre sanitari

Descriu l!activitat o producte  que aportaries a la Fira

Marca amb una creu la relació del teu producte amb la temàtica de la fira:

        Producte agrícola i/o alimentari 
        Producte de proximitat 
        Producte artesanal 
        Producte ecològic 
        Producte d!elaboració pròpia 
        Faig venda directa del meu producte  
        Relació amb la temàXca de la Fira

Marca amb una creu el tipus de producte de la teva parada:

        Llavor i/o planter exclusivament 
        Producte o servei ecològic  i/o artesanal 
        Parada informaXva 
        Food Truck / Parada de servei de menjador i/o begudes
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Documentació que s!adjunta: __________________    ____   
 Fotocòpia del DNI / NIE 
 Fotografia del producte que s!oferirà 

Necessitats específiques:       _____________ 
 NO              SI, QUINES?............................................................................................................. 

Lloc i data:        Signatura del sol·licitant: 
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