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Resolució
Joan Calmet Piqué, Regidor delegat de Turisme i Festes de l’Ajuntament de Manresa, vist
l’expedient administratiu instruït d’ofici, relatiu a la convocatòria de sol·licituds de participació
a la 20a edició de la Fira de l’Aixada de Manresa - Mercat Medieval de la Festa de la Llum,
dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
Antecedents
L’Ajuntament de Manresa organitza la 20a edició de la Fira de l’Aixada de Manresa, un
Mercat Medieval en el marc de la Festa de la Llum.
Amb aquest acte administratiu es vol convidar a totes les persones interessades a participar
al procés de selecció de les parades que puguin participar del mercat medieval a celebrar
els dies 25 i 26 de febrer de 2017.
Consideracions legals
Article 25.2.m i i. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
concordants de l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de Catalunya en virtut dels
quals s'atorguen als ens locals competències en matèria d’activitats de caire cultural, així
com relatives a fires, mercats i comerç ambulant.
Article 45.1 de la llei 39/2015, d’1 d0ctubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que obliga a la publicació dels actes que es dirigeixin a una
pluralitat indeterminada de persones.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Festes i pel Cap de l’Oficina de Suport Jurídic de
Serveis a les Persones de data 11 de novembre de 2016.
En exercici de les competències que m’han estat conferides per delegació efectuada per
resolució de l’Alcalde número 7356, de 9 de setembre de 2016 i publicada al BOPB el 29 de
setembre de 2016.
Resolc:
“Primer.- Convocar concurs públic de sol·licituds de participació a la 20a edició de la Fira de
l’Aixada de Manresa - Mercat Medieval de la Festa de la Llum, amb els següents termes:
“BASES DE PARTICIPACIÓ A LA 20a EDICIÓ DE LA FIRA DE L’AIXADA DE MANRESA
- MERCAT MEDIEVAL DE LA FESTA DE LA LLUM”
Aquestes bases tenen per objecte regular la participació a la 20a edició de la Fira de
l’Aixada - Mercat Medieval de la Festa de la Llum.
1.- Consideracions generals
La Fira de l’Aixada tindrà lloc els dies 25 i 26 de febrer de 2017.
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El muntatge de les parades s’ha d’efectuar el divendres 24 de febrer, entre les 16.00 i les
21.00 hores, o bé el dissabte 25 de febrer, entre les 7.00 i les 9.00 hores. La descàrrega de
material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat durant el muntatge. Tots
els vehicles hauran d’estar fora del recinte una hora abans de l’obertura del Mercat
Medieval.
Horari: La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament el dissabte 25 de febrer de les
10.00 a les 21.00 hores i diumenge 26 de febrer, de les 10.00 a 21.00 hores.
Decoració: Les parades han de ser de caire medieval. Les estructures metàl·liques hauran
de tapar-se amb roba de sac, pell, etc. En cas de pluja no s’admetran plàstics a la vista, en
tot cas lones impermeabilitzades. No es poden utilitzar balances electròniques, calculadores
o altres aparells elèctrics sense tapar-los o disfressar-los.
Vestuari: És indispensable anar vestits i calçats d’acord amb l’època medieval. No es podran
mostrar rellotges, ulleres de sol ni qualsevol altre component que no s’adeqüi amb l’entorn.
Tampoc es podrà utilitzar el telèfon mòbil dins de la parada i de cara al públic.
Producte: no es poden utilitzar bosses de plàstic ni paper de diari per embolicar els
productes de venda. Si els pots de vidre porten tapa metàl·lica, haurà d’estar coberta amb
tela de sac. No es permet la venda de begudes en llauna. No es permet l’exposició
d’ampolles de begudes tipus Coca-cola, Fanta, ......Els expositors no podran variar la
mercaderia objecte de venta sense prèvia autorització de l’organització. Tots els productes
que es comercialitzin en el mercat medieval hauran de complir la normativa vigent específica
que correspongui en cada cas. Els productes alimentaris hauran estar etiquetats segons la
normativa vigent.
Vigilància: el recinte de la Fira de l’Aixada disposarà d’un servei de vigilància durant les nits
del 24 al 25 de febrer i del 25 al 26 de febrer entre les 22.00 i les 9.30 hores. Malgrat això,
l’organització no es fa responsable dels danys que per robatori o furt es puguin causar i
aconsella als participants que no deixin cap material valuós a la parada.
Connexions elèctriques: la potència màxima de connexió als punts de llum serà de 2000
Watts per parada. Les bombetes utilitzades han de ser de baix consum i dissimulades al
màxim a l’interior de la parada. Els paradistes es responsabilitzen de mantenir una correcta
connexió elèctrica a la protecció magneto tèrmica
Distribució d’espais: la distribució d’espais que realitzarà l’organització serà inalterable. No
es podrà modificar ni el número de metres ni la ubicació. Cada paradista acceptat tindrà una
identificació que s’haurà de col·locar en un espai visible de la parada.
Requeriments artístics: els expositors s’hauran d’adequar als requeriments de l’organització
en el desenvolupament dels espectacles de la Fira.
Retolació de parada: és preferible que sigui en català així com qualsevol publicitat visible.
Els rètols hauran de ser de caire medieval.
Elements perillosos: tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a l’organització
(bombones de gas, graelles, rostidors..).. i han de quedar protegits i apartats dels visitants i
no visibles.
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Reproducció de música: no es permet la reproducció de música sense l’autorització de
l’organització
Us de graelles: els paradistes han de col·locar obligatòriament sorra o moqueta sota la
graella per evitar tacar el terra. Finalitzada la Fira hauran de recollir correctament les brases
i no deixar-les enceses i/o escampades pel terra. Els paradistes hauran de disposar d’un
extintor.
Els Inspectors del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Manresa podran visitar les
parades del Mercat Medieval per revisar les condicions higiènic-sanitàries d’acord amb el
Reglament CE 852/2004, d’higiene dels productes alimentaris. Pel que fa a les parades
alimentàries caldrà complir els aspectes següents:


Totes les parades hauran de tenir la documentació sanitària que acrediti l’origen i
traçabilitat dels productes que es venen (sol coincidir amb factures i albarans). Es
demanarà que es mostrin els Certificats de formació en higiene alimentària dels
treballadors de la parada.



Els aliments no envasats han de disposar d’expositor (vitrina) o utilitzar pantalles
protectores a l’abast del públic i disposar de fitxes tècniques (al·lèrgens).
S’exclouen d’aquest apartat fruites i verdures



Els aliments envasats han de portar l’etiquetatge que compleixi la normativa
vigent.



Els productes que requereixin condicions de conservació a temperatures de
refrigeració han d’estar en neveres, mobles frigorífics o expositors amb
termòmetre (tant el producte d’exposició com el de reposició). Aquests mobles
frigorífics hauran de ser dissimulats estèticament d’acord amb la temàtica
medieval exigida pel Mercat.



Les superfícies, eines i materials que estiguin en contacte amb els productes
alimentaris, hauran d’estar nets i en bon estat.



Si s’exposen aliments que no es destinaran al consum humà, s’haurà
d’especificar obligatòriament amb un cartell: “Producte d’exposició”



Si es generen residus d’oli s’hauran de gestionar correctament, a través d’una
empresa acreditada.



Els aliments “perillosos” hauran d’anar sempre envasats (no es podran fraccionar
ni vendre sense l’envàs. Es consideren aliments “perillosos”: carn fresca i
preparats carnis, derivats làctics frescos, productes de pastisseria amb nates i
cremes, peix i productes d’aqüicultura i derivats i menjars preparats.



És d’obligat compliment la normativa sanitària general així com específica, en
funció dels aliments que es posin a la venda (consultat a la web www.aixada.cat
la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments a fires i
mercats no sedentaris.)
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Els inspectors podran sancionar als titulars de les parades que no compleixin les
esmentades condicions i obligar a la finalització de la venda si no es corregeixen les
mancances.
Per la seva part, les tavernes hauran de tenir una ambientació de caire medieval. El mobiliari
haurà de ser de fusta o rústic. Els preus de venda al públic hauran de ser públics i a la vista
del client i detallats Els productes que es serveixin han de complir la normativa vigent i portar
el corresponent registre sanitari. Els treballadors de la Taverna hauran de disposar del
Certificat de formació en higiene alimentària. En el cas que s’hagi de fer foc, caldrà disposar
d’extintors.
És obligatori separar els residus que generi cada taverna en diferents fraccions:







Orgànica: restes de menjar i taps de suro
Vidre: envasos de vidre
Paper i cartró
Envasos: brics, llaunes, taps i xapes metàl·liques, ampolles de plàstic i safates
“porexpan”
Rebuig: resta de residus
Oli usat

2.- Lloc, forma i termini de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Manresa, per Internet a l’adreça
www.manresa.cat; per correu postal a la regidoria de Festes (Passeig de Pere III, 27-29
baixos, 08241 Manresa). En tots els casos caldrà presentar el model de sol·licitud i la
documentació requerida. El model de sol·licitud es trobarà a les webs www.manresa.cat;
www.aixada.cat i a les oficines de la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Manresa.
Les sol·licituds es podran realitzar fins el 21 de desembre del 2016.
Les entrades per correu postal amb data màxima 21 de desembre, se'ls atorgarà un termini
de 10 dies per ser recepcionades a les dependències municipals esmentades anteriorment.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
1. Dossier amb l’explicació de l’activitat
2. Fotocòpia del DNI o NIE i CIF de l’empresa, associació o entitat, en el seu cas.
3. Fotocòpia del carnet d’artesà professional/ artesà divulgatiu/Diploma de Mestre
artesà/Carnet d’artesà alimentari o Mestre artesà alimentari...si se’n disposa
4. Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf corresponent a l’Agència Tributària
5. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat i rebut del seu pagament.
6. Acreditació d’estar al corrent del règim de la seguretat social que correspongui, així
com dels seus treballadors.
7. Declaració responsable o manifesto per a la venda del mercat medieval (document
adjunt)
Els artesans alimentaris hauran d’afegir:
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8. Acreditació de la formació en higiene i seguretat alimentària de totes les persones
venedores titulars i suplents que manipularan aliments
9. Registre Sanitari del Producte. En l’àmbit estatal RGS (registre general sanitari) i en
l’àmbit català RSIPAC (registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de
Catalunya).
10. Fotocòpia del distintiu de la marca de qualitat alimentària, si en disposa
11. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil ha de contemplar la venda fora
d’establiments (venda ambulant).
Els artesans cosmètics:
12. Autorització com a fabricants de productes cosmètics emesa per l’AEMP (Agència
espanyola de medicaments i productes sanitaris)
13. Comunicació dels productes que poden al mercat del Servei Català de Salut.
Les entitats locals:
14. Còpia dels estatuts de l’associació que acrediti la seva condició d’associació sense
ànim de lucre.
15. Llistat de voluntaris amb DNI i acreditació en formació en manipulació d’aliments
(en cas de parades d’alimentació)
16. Hauran d’estar inscrites en el registre d’entitats municipals i hauran de complir el
mateix horari i normes d’aquestes bases
En tot cas, la presentació de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant accepta
íntegrament aquestes bases.
Entitats sense finalitat de lucre
Tindran una rebaixa del 50% en el preu de la taxa pública corresponent.
Els comerços locals
Podran fer la sol·licitud de participar en la Fira de l’Aixada aquells comerços situats en
l’àmbit d’ocupació de la Fira. Aquests comerços hauran d’estar degudament inscrits en el
Registre d’Activitats de l’Ajuntament de Manresa, hauran de seguir el mateix horari i les
mateixes normes d’aquestes bases i estaran exempts de pagar la taxa d’ocupació de via
pública.
Parades amb tallers demostratius
Hauran de reflectir específicament els metres de venda i els metres de taller per tal de
valorar quina taxa se li haurà d’aplicar.
Els participants a la Fira de l'Aixada 2016 no cal que aportin la documentació 1,2,3,4 i 5 si
continua vigent, però cal que emplenin l'Annex 1.
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3.- Concessió de les parades i criteris per a la concessió
L’Ajuntament de Manresa concedirà el permís de venda a un màxim de 210 parades. Els
articles i productes que es poden exposar i vendre en aquest mercat seran seleccionats per
l’Ajuntament.
La concessió seguirà els següents criteris amb les puntuacions màximes que s’indiquen:






Fidelització a la Fira de l'Aixada amb diversos anys d'assistència: 20 punts
Els sol·licitants amb carnet de Mestre Artesà/Mestre Artesà alimentari: 10 punts
Els sol·licitants amb carnet d’artesà professional i/o divulgatiu o carnet d’artesà
alimentari: 5 punts
L’originalitat, varietat i qualitat de producte artesanal a la venda: 5 punts
La decoració i ambientació de les parades adequades a l’època: 10 punts

En cas d’empat, la Comissió d’avaluació podrà procedir a l’atorgament de les places, d’acord
amb els criteris generals, artístics, logístics i de diversitats dels productes i la seva innovació
en concordança amb l’esperit d’aquestes bases.
La Comissió d’avaluació estarà formada per:




Joan Calmet, regidor de Turisme i Festes de l’Ajuntament de Manresa
M. Assumpta Bermúdez, tècnica superior de Cultura de l’Ajuntament de Manresa que
exercirà de secretària de la comissió.
Joan Orriols, president de l’entitat Associació Manresa de Festa

Un cop valorades les sol·licituds per la comissió d’avaluació, es dictarà resolució
d’autorització de la que es rebrà un avís a l’adreça electrònica o mòbil (SMS) que els
aspirants indiquin a la sol·licitud. Aquesta resolució es notificarà mitjançant la seva inserció a
les següents adreces electròniques: www.manresa.cat i www.aixada.cat.
Les sol·licituds que quedin desestimades per manca d’espai, passaran a formar part d’una
llista d’espera per ordre de puntuació. En cas de vacant per renúncia o altres
circumstàncies, podran ser convidats a participar de la Fira.
Un cop rebuda la confirmació de la participació, els beneficiats hauran d’ingressar el
pagament de la taxa en el termini i lloc indicat als fulls d’autoliquidació.
4.- Dimensió i distribució de les parades
Les parades no poden excedir de sis metres salvat casos excepcionals que accepti
l’Ajuntament.
Es distribuiran per zones:




Zona A: Plaça Major
Zona B:Baixada de la Seu, Parc de la Seu, plaça Europa, Muralla del Carme i Plaça
Infants
Zona C: Carrer Sobrerroca, Joc de la Pilota, plaça del Carme i carrer Sant Miquel

La Plaça del Milcentenari serà considerada zona B però la seva distribució només permet
una taverna si s’escau per ésser un important punt escènic.
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El lloc exacte de la parada serà indicat per l’Ajuntament, segons el tipus de mercaderia, i no
es podrà canviar sota cap concepte, exceptuant quan ho autoritzi el propi Ajuntament. El fet
d’haver disposat d’un lloc determinat en altres anys no determina disposar del mateix esapi
en la present edició del mercat medieval.
5.- Pagament de la taxa per a la utilització de la via pública
ARTESANS:
ZONA A
ZONA B
ZONA C

105 € els dos primers metres lineals i 25,00 € cada metre suplementari
80 € els dos primers metres lineals, i 22,00 € cada metre suplementari
70 € els dos primers metres lineals, i 20,00 € cada metre suplementari

ARTESANIA ALIMENTÀRIA:
1.- Melmelades, conserves de fruites, conserves vegetals, licor i aiguardents, envinagrats,
adobats, salmorres i salats, caramels de mel i essències silvestres, llaminadures, xurreria,
herbes i tes, anxoves.
ZONA A
ZONA B
ZONA C

105 € els dos primers metres lineals i 25,00 € cada metre suplementari
80 € els dos primers metres lineals, i 22,00 € cada metre suplementari
70 € els dos primers metres lineals, i 20,00 € cada metre suplementari

2.- Cansaladeria/xarcuteria; venda de productes làctics formatges i matons, pa i pastissos,
creps i parades amb diversificació de productes.
ZONA A
ZONA B
ZONA C

290 € els dos primers metres lineals i 33,00 € cada metre suplementari
220 € els dos primers metres lineals, i 30,00 € cada metre suplementari
165 € els dos primers metres lineals, i 22,00 € cada metre suplementari

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS D’INTERÈS PÚBLIC: 50% de la taxa total segons metres.
COMERÇ LOCAL ENTORN FIRA: Gratuït
Segon.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’anunci de convocatòria.”
Manresa, 17 de novembre de 2016
Signat: El Cap Secció de l'Oficina de suport jurídic dels Serveis a les Persones, 14/11/2016
Jeroni Muñoz Soler; L'interventor general, 17/11/2016 Josep Trullàs Flotats; El Tinent
d'alcalde i regidor delegat de Turisme i Festes, 17/11/2016 Joan Calmet Piqué; En dóna fe.
El secretari general, 18/11/2016 José Luis González Leal.
Transcrita al Llibre de Resolucions de l'Alcaldia en el/s full/s numerat/s al peu.
Manresa, 18 de novembre de 2016
El secretari general
José Luis González Leal

