
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ AL MERCAT URBÀ DE LA 40a EDICIÓ DE LA FIRA 
DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA 
 
 

• Dates i lloc de realització. 

 

El Mercat Urbà per a l’edició de 2021 de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega tindrà lloc els dies 

9,10,11 i 12 de setembre de 2021. 

 

El lloc de realització serà a l’aparcament de la Plana (al costat de les piscines municipals) 

 

• Dimensions de les parades 
 
Les parades tindran unes dimensions de 3 metres de fondo per dos, tres o 4 metres. 

 

• Número de parades 
 
El número de parades dependrà de les restriccions COVID 

 

• Horaris del mercat urbà 
- Horaris de venda: de 10:00 a 23:00 hores (diumenge de 10:00 a 21:00) 

- Horaris de muntatge i desmuntatge: 

o Dijous de 9 a 18h (muntatge) i a partir de les 23,00h (desmuntatge)  

o Divendres de 9 a 11h (muntatge) i a partir de les 23,00h (desmuntatge)  

o Dissabte de 9 a 11h (muntatge) i a partir de les 23,00h (desmuntatge)  

o Diumenge de 9 a 11h (muntatge) i a partir de les 21,00h (desmuntatge)  

 

• Presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar a través del formulari que trobareu a: 

www.firatarrega.com a l’apartat Fira 2021-Mercat de Paradistes. 

 

• Documentació 
Per sol·licitar una parada de venda cal omplir el formulari i adjuntar la següent 

documentació 

- DNI 

- Imatge actualitzada del parada i dels productes a la venda (màxim 2 fotografies) 

 

• Valoració de les sol·licituds 
- Originalitat: s’entén que la totalitat del mercat inclogui una oferta àmplia i diversa 

de productes, per tant es farà una selecció heterogènia de propostes. Per 

originalitat també s’entén que els productes que es comercialitzin siguin atractius i 

novedosos......................................................................................................20 punts 
 

- Proximitat: s’entén que els productes que es comercialitzin estiguin elaborats pel 

propi artesà que sol·licita la parada, al taller professional............................15 punts 

- Qualitat: s’entén que els productes comercialitzats compleixin condicions de rigor 

professional i comercial..................................................................................15 punts 



 

 
 
En cas que es produïssin empats de puntuació es resoldran per sorteig. 

Les sol·licituds que no hagin quedat excloses però no obtinguin parada constituiran una llista de 

reserva. En cas que un participant admès renunciï a participar al mercat o no pagui la taxa dins 

el termini establert, s’oferirà la seva plaça al sol·licitant que hagi quedat en llista de reserva i 

hagi obtingut major puntuació. 

 

• Procediment i calendari 
- Període de presentació d’instàncies serà del 13 de juliol al 30 de juliol de 2021 

- Un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies, s’elaborarà la llista de 

participants admesos i exclosos. Quedaran exclosos els participants que no hagin 

aportat la documentació obligatòria establerta en aquestes bases. Aquest llistat es 

publicarà al portal de transparència de FiraTàrrega el dia 6 d’agost. 

- El període per presentar al·legacions a aquesta llista s’estableix entre el 9 i 13 

d’agost de 2021. 

- En data 18 d’agost es publicarà la portal de transparència de FiraTàrrega la llista 

definitiva, diferenciada en tres grups: 

 

o Les persones participants seleccionades: sol·licituds que han obtingut 

parada 

o Les persones participants que no han obtingut parada i que constitueixen la 

llista de reserva. Aquestes sol·licituds queden en llista de reserva fins el dia 

anterior a l’inici de la Fira, de manera que si es produeixen vacants entre els 

seleccionats optaran a ocupar una parada. 

o Les persones participants excloses 

 

Les publicacions al portal de transparència de FiraTàrrega a què es fa referència en aquest 

apartat tenen efectes de notificació. Les persones sol·licitants no rebran cap notificació 

personal, sinó que hauran de consultar al portal de transparència de FiraTàrrega en les dates 

assenyalades per fer-ne el seguiment. 

 

• Taxa 
Les persones participants que obtinguin parada hauran de satisfer les taxes que estiguin 

vigents el 2021 d’acord amb els metres lineals sol·licitats abans de l’1 de setembre de 

2021, per tal que puguin fer el pagament s’enviarà un correu electrònic amb la 

informació necessària. 

La no recepció del document de notificació del pagament de la taxa no eximeix de la 

obligació de liquidació de la mateixa pel seu titular. 

 

• Modificacions 
Si a conseqüència de la situació sanitària actual s’ha d’efectuar algun canvi per adaptar-

se a la normativa en vigor en aquell moment es notificarà oportunament als participants 

seleccionats. 

 
 
 


