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INFORMACIÓ GENERAL 
 
FIRA DE L’AIXADA DE MANRESA – 27 i 28  de febrer de 2016 

 
parti
cipa

ció 
dels artesans al  Mercat Medieval-Fira de l’Aixada per a l’any 2016.  
 
SOL·LICITUDS – De l'1 al 30 de novembre de 2015 
 
Per a poder participar-hi com a expositor és necessari fer: 

- Formulari de sol·licitud de participació 
- acceptar el document “Manifesto” 
- aportar la documentació que s’especifica al full núm. 3. 

 
Com? 
 

 
O bé per correu postal,  a l’adreça: 
Associació Manresa de Festa (Fira de l’Aixada) 
Passeig de Pere III, 27, baixos 
08241 Manresa 

 
ACCEPTACIÓ / DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS – 15 de gener de 2016 
 
A l’adreça electrònica o mòbil (SMS) que indiqueu a la sol·licitud. 
 
APORTACIÓ– Abans del 31 de gener de 2016 
 
Un cop rebuda la confirmació de l’acceptació, caldrà ingressar l’aportació dels paradistes al 
núm. de compte de l’Associació Manresa de Festa: “La Caixa”  2100-0017-51-0200748990, 
condició imprescindible per participar a la Fira. 
 
APORTACIÓ PARADISTES 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTESANS:  
ZONA A 105,00€ els dos primers metres lineals i 25,00€ cada metre suplementari . 
ZONA B 80,00€ els dos primers metres lineals, i 22,00€ cada metre suplementari  
ZONA C 70,00€ 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 105,00€ els dos primers metres lineals i 25,00€cada metre suplementari  
ZONA B 80,00€ els dos primers metres lineals, i 22,00€ cada metre suplementari  
ZONA C 70,00€ 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 290,00€ els dos primers metres lineals i 33,00€ cada metre  suplementari  
ZONA B 220,00 € els dos primers metres lineals, i 30,00€ cada metre suplementari  
ZONA C 165,00 € els dos primers metres lineals, i 22,00€ cada metre suplementari  
 

per Internet a l’adreça www.aixada.cat 

L’Associació Manresa de Festa, en conveni amb l’Ajuntament de Manresa, convoca la  
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ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA FIRA 
 

 
 

 
L’organització és reserva el dret d’ampliar l’àmbit d’ocupació de la Fira. 
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DOCUMENTACIO A PRESENTAR 
 

DOCUMENTACIO Artesans Artesans 
alimentaris 

Artesans 
cosmètica 

1. Dossier amb l’explicació de l’activitat X X X 
2. Fotocòpia DNI o del NIE X X X 
3. Fotografia de la parada X X X 
4. Fotocòpia del carnet d’artesà/ana  

professional,artesà /ana divulgatiu, Diploma de 
Mestre/a Artesà/ana divulgatiu/iva, carnet 
d’artesà alimentari o Mestre Artesà alimentari 

X X  

5. Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf 
corresponent de l’Agència Tributària X X X 

6. Assegurança de Responsabilitat Civil X X X 
7. Acreditació d’estar al corrent del règim de la 

seguretat social que correspongui, així com dels 
seus treballadors 

X X X 

8. Acreditació de la formació en higiene i seguretat 
alimentària  X  

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 
alimentàries de Catalunya) 

 X  

10. Fotocòpia del distintiu de la marca de qualitat 
alimentària (Marca Q), si en disposa  X  

11. Fotocòpia dels Plans d’Autocontrol de la parada 
(mínim pla de neteja i desinfecció i pla de control 
de la  temperatura per aquelles parades que el 
producte ho requereixi) 

 X  

12. Autorització com a fabricants de productes 
cosmètics emesa per l’AEMP (Agència espanyola de 
medicaments i productes sanitaris) 

  X 

13. Comunicació dels productes que posen al mercat 
del Servei Català de la Salut   X 

 
Els participants a la Fira de l’Aixada 2015 no cal que portin la documentació 1, 2, 3, 4 i 5 (marcada en blau) si 
continua vigent, però cal que emplenin l’Annex 1 
 El responsable de la seguretat dels aliments és la persona titular de la parada. 
 
• Tots els productes que es comercialitzin a la Fira de l’Aixada hauran de complir: 

• RD1334/1999, de 31 de juliol que aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i 
publicitat dels productes alimentaris. No s’acceptaran productes sense etiquetar. 

• Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició 
• Llei 22/2010 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya 
• Reglament (CE) núm. 852/2004 i 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’Higiene 

dels productes alimentaris. 
• Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista 
• RD 199/2010, de 26 de febrer, de venda ambulant i no sedentària  

Així com totes aquelles altres normes sectorials i/o municipals que els hi sigui d’aplicació. 
En la selecció de les parades es valorarà positivament aquelles parades que hagin implantat algun sistema per 
evitar que el públic pugui contaminar els aliments. 
• L’organització es reserva el dret de: 

 -prohibir el desenvolupament de l’activitat de qualsevol parada que no s’adapti a la normativa establerta. 
-no acceptar la petició en cas que el producte i/o la parada no reuneixi les característiques pròpies d’un 
mercat medieval o que hi hagi una manca d’espais lliures. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat si per causes de força major no fos possible la realització del mercat. 
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NORMES DE FUNCIONAMENT 
 
• Horari de  muntatge:  s’ha d’efectuar el divendres 26 de febrer, entre les 16.00 i les 21.00 hores, 

o bé el dissabte 27 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 d’obertura: La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament el dissabte 27 de febrer 
de les 10.00 a les 22.00 hores i diumenge 28 de febrer   de  les 10.00 a 21.00 hores (diumenge). 

• 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. 

 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 

26 al 27 de febrer i del 27 al 28  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 vats 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 magnetotècnica 

• 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. 

• Altres: 
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. 

       Tavernes: és obligatori tenir els preus a la vista dels visitants 
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. 
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. 
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ - AIXADA 2016 
    De l'1 al 30 de novembre de 2015 
     
DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms .....................................................................NIF o NIE.................................. 
Adreça........................................................................................................................................ 
Població.....................................................................................................Codi Postal............ 
Telèfon:.................................................. Telèfon mòbil........................................................... 
Correu electrònic...................................................................................................................... 
 
DADES FISCALS 
Nom Fiscal ........................................................................................CIF.................................. 
Adreça........................................................................................................................................ 
Població.....................................................................................................Codi Postal............ 
Telèfon:.................................................. Telèfon mòbil........................................................... 
Correu electrònic...................................................................................................................... 
 
 
Vull rebre informació per:  �  SMS   �  correu electrònic 
 
Vaig participar en l’edició 2015?       NO______    SI________ (ADJUNTAR ANNEX 1) 
Metres de parada sol·licitats 
 
 
Total de metres lineals:............................... 
Metres de venda:........................................ 
Metres de demostració/taller:....................  
Metres de fondària de la parada:.................. 
Metres de fondària del tendal:..................... 
 

 

 
□   Artesà     □   Artesà Alimentari  
□   Entitat local    □   Comerç Local 
Producte 
Relació de productes que es posaran a la venda 
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Zones 
Zona de preferència. 1a.------------------------------2a. -------------------------------------3a.-----------------
---------  
Ha assistit a la fira en edicions anteriors?----------------------Quines edicions?........................................... 
Observacions:............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció (a partir del 15 de gener de 2016), cal efectuar 
l’aportació corresponen(abans del 31 de gener de 2015) al número de compte:Associació Manresa de Festa – 
“La Caixa” 2100-0017-51-0200748990 

Aquests diners no es retornaran si la persona inscrita i admesa no assisteix a la Fira. 
De conformitat amb la Llei Orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informen que les vostres 
dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual seran responsables l’Associació Manresa de Festa i 
l’Ajuntament de Manresa, les quals seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat d’aquestes entitats amb la finalitat de 
gestió de la Fira de l’Aixada de Manresa. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, 
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cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el registre de 
l’Ajuntament o a l’adreça electrònica LOPD@ajmanresa.cat. 
 

 
Fira de l’Aixada 2016 

 
Manresa, 27 i 28 de febrer 

 

MANIFESTO: 
 

• Que estic donat d’alta a l’epígraf o epígrafs corresponents en el cens d’obligats tributaris. 
 
• Que estic donat d’alta al règim de la Seguretat Social corresponent i al corrent en el pagament 
de les quotes a la seguretat social 
 
• Que compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques aplicables als 
productes que tinc en venda. 
 
• Que disposo de la pòlissa de responsabilitat civil que garanteix els riscos derivats de l’exercici 
de l’activitat i assumeixo la  responsabilitat civil/penal derivada de la meva activitat. 
 
• Que disposo el certificat i/o titulació que acredita la meva formació en matèria sanitària si 
s’escau. 
 
• Que conec i accepto les normes de funcionament que regulen el mercat medieval de la Fira de 
l’Aixada 2016 
 
• Que em comprometo a complir-les i a ingressar l’import de la quota corresponent abans del dia  
31 de gener del 2016. 
 
 
NOM I COGNOMS:..................................................... 
 
D.N.I:........................................... 
 
DATA:........................................ 
 
SIGNATURA: 
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ANNEX 1 
 
 
 
En / Na ............................................................................................. amb DNI.......................... 
 
 
DECLARO: 
 
 
Que vaig participar a la Fira de l’Aixada 2015  i per aquest motiu no aporto la següent 
documentació, ja que continua vigent: 
 
 
ARTESANS (marcar amb una x) 
 
� Dossier amb l’explicació de l’activitat 
 
� Fotocòpia DNI o del NIE 
 
� Fotografia de la parada 
 
� Fotocòpia del carnet d’artesà professional/artesà cultural/Diploma de Mestre Artesà 
 
� Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf corresponent de l’Agència Tributària 
 
 
ARTESANS ALIMENTARIS (marcar amb una x) 
 
� Dossier amb l’explicació de l’activitat 
 
� Fotocòpia DNI o del NIE 
 
� Fotografia de la parada 
 
� Acreditació de la formació en higiene i seguretat alimentària 
 
� Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf corresponent de l’Agència Tributària 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 


